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RAADSBESLUIT 
 
 
 
Besluit nr.: 83219 
Onderwerp: Opvolging raadsleden in verbonden partijen. 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Albrandswaard; 
 
 
Overwegende, dat de leden van de gemeenteraad die niet zijn herkozen bij de raadsverkiezingen niet langer 
lid zijn van de gemeenteraad; 
Overwegende dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen van 
rechtswege eindigt zodra een raadslid niet langer lid is van de gemeenteraad; 
 
 
Gelet op  de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Reglement van Orde 
gemeenteraad Albrandswaard; 
 
B E S L U I T: 
 
1. De heer/mevrouw                aan te wijzen als lid van de regioraad van de Stadsregio Rotterdam en de 
    heer/mevrouw               aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de regioraad van de Stadsregio 
    Rotterdam; 
2. De heer/mevrouw                   en de heer/mevrouw              aan te wijzen als lid van het algemeen 
    bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en de heer/mevrouw                  en de heer/ 
    mevrouw                aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het 
    Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; 
3. De heer/mevrouw en                          de heer/mevrouw                            aan te wijzen als lid van het 
    algemeen bestuur  van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde en de heer/mevrouw  
    ………………..en de heer/mevrouw                      aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het 
    algemeen bestuur van de ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde; 
4. De heer/mevrouw                                  aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de raad 
    van de gemeente Albrandswaard; 
5. de heer R. Moret, de heer H.J.Duurkoop, de heer A.H.G. Prinsen, de heer L.H. Goudriaan en de heer N.   
     van Engeldorp- Gastelaars aanwijzen als carrousel-voorzitter;  
6. als lid, respectievelijk plaatsvervangend lid van de audit commissie van de gemeente  
    Albrandswaard aan te wijzen namens de EVA de heer J. Gardeitchik en de heer L. Goudriaan, namens de  
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    VVD mevrouw V.H. Spruit-Remijn en de heer R. Moret, namens de PvdA de heer R.J. van den Berg en de  
    heer J.S. van Leen, namens het CDA de heer J.A. Spierings en de heer H. Linssen, namens  de NAP de  
    heer R. Polder en de heer H. Ender en namens CU/SGP de heer J. van Wolfswinkel en de heer H. Visser.  
7. De bevoegdheid tot het aanwijzen van leden van het algemeen bestuur van de overige gemeen- 
    schappelijke regelingen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders van 
    Albrandswaard. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 26 april 2010.  
  
     
De griffier a.i, De voorzitter, 
 
 
 
John Hagenaars mr. Harald M. Bergmann 


