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Raadsvergadering
10 maart 2010
De heer mr. H.M. Bergmann, burgemeester, voorzitter;
Mevrouw E.T.M. Meijers-Snelders, adjunct-griffier;
De heer J.C.M. Hagenaars, interim griffier
Mevrouw V.H. Spruit-Remijn, wethouder;
De heer R.C.S. van Praag, wethouder;
De heer C.J. van Toornburg, wethouder;
Mevrouw A.M. van der Heide, mevrouw M. Rombout, de heren B.G. Euser, J.
Gardeitchik, L.H. Goudriaan, A.A. Kweekel, R.C. Littel, (EVA);
Mevrouw V.H. Spruit-Remijn, de heren M.C.C. Goedknegt, R.F.A.C.M. van
Meijbeek, en R. Moret (VVD);
De heren H.J. Duurkoop, H.J. van der Graaff en mevrouw P.B. Rooimans (PvdA);
Mevrouw S.E.M. Hek en de heer J.A. Spierings (CDA);
De heer R. Polder (NAP);
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP).

Afwezig

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat alle nu aanwezige leden aan de formele vereisten
voor toelating hebben voldaan. Mevrouw Nootenboom-Van Klaveren kan niet aanwezig zijn in verband
met een korte vakantie. Zij zal op een later tijdstip als lid van de gemeenteraad worden geïnstalleerd.
2. Beëdiging raadsleden
De voorzitter ‘Door de gemeenteraad is tot de toelating als lid van de raad in vergadering besloten.
Alvorens u uw functie kunt uitoefenen, moet u - overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet in de
vergadering in handen van uw voorzitter - de eed of de verklaring en belofte afleggen. U hebt hiervoor
de volgende mogelijkheden. Als u de verklaring en belofte wilt afleggen, dient u de woorden:
'Dat verklaar en beloof ik' uit te spreken.
Voor het afleggen van de eed dient u de eerste twee vingers - wijs- en de middelvinger- van uw
rechterhand op te steken en de woorden:
'Zo Waarlijk helpe mij God Almachtig' uit te spreken.
Het is uitsluitend toegestaan de wettelijk voorgeschreven tekst voor de eed of de verklaring en belofte
uit te spreken.
De voorzitter leest dadelijk de wettelijk voorgeschreven formulering voorlezen en verzoekt de
personen, nadat hun naam is genoemd, de woorden: 'Zo Waarlijk helpe mij God Almachtig' uit te
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spreken als de personen de eed willen afleggen, of de woorden: 'Dat verklaar en beloof ik' uit te
spreken ingeval de personen de verklaring en belofte willen afleggen.
De tekst voor het afleggen van de eed luidt als volgt.
‘Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en ik mijn plichten als
lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’.
De tekst voor het afleggen van de verklaring en belofte luidt:
’Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en ik mijn plichten als
lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof ik’.
De volgende personen legde de belofte of de eed af:
de heer Duurkoop,
de heer Euser,
de heer Gardeitchik,
de heer Goedknegt,
de heer Goudriaan,
de heer Van der Graaff,
mevrouw Van der Heide,
mevrouw Hek,
de heer Kweekel,
de heer Littel,
de heer Van Meijbeek,
de heer Moret,
de heer Polder,
mevrouw Rombout,
mevrouw Rooimans,
de heer Spierings,
mevrouw Spruit
de heer Van Wolfswinkel
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De voorzitter feliciteert de personen met de installatie tot lid van de gemeenteraad van
Albrandswaard.’

3. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor aanwezigheid en sluit vervolgens de vergadering.

