
 

VERSLAG 

 

Betreft Raadsvergadering 
Datum vergadering 17 mei 2010 

Aanwezig De heer R.F.A.C.M van Meijbeek, voorzitter; 
De heer  J.C.M. Hagenaars, interim griffier 
Mevrouw V.H. Spruit-Remijn, A. Nootenboom-Van Klaveren en de heren R.Moret, 
M.C.C. Goedknegt (VVD); 
De heer B.G. Euser, mevrouw M. Rombout en mevrouw M.P.C. van Ginkel 
(wethouders); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 
Mevrouw S.E.M. Hek en de heer J.A. Spierings (CDA); 
De heren A.A. Kweekel, L.H. Goudriaan,  A.G.H. Prinsen, J. Gardeitchik en 
mevrouw A.M. van der Heide-Lagerwerf (EVA); 
De heer R. Polder (NAP). 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en concludeert dat er geen moties zijn.  
De heer Goedknegt geeft aan dat zijn fractie voor de volgende raadsvergadering een initiatiefvoorstel 
gaat indienen voor de ontsluiting van de Rivierweg, Groenekruisweg en Groenekruisplein.  
 

2. Benoeming gemeentelijke vertegenwoordigingen 
De Voorzitter geeft aan dat op de agenda staan de benoemingen  voor het  Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde, de Ontwikkelingsmaatschappij IJsselmonde en de Stadsregio Rotterdam. Hij stelt voor 
om de heer Polder als stemvoorzitter van de stemcommissie aan te wijzen,  mevrouw Nootenboom-
Van Klaveren als lid en mevrouw Hek als lid. Vervolgens concludeert hij dat de raad met de 
samenstelling van de stemcommissie instemt. De Voorzitter stelt voor te beginnen met de benoeming 
van de leden in het algemeen bestuur van het  Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Als 
kandidaten zijn aangemeld mevrouw Van Ginkel- Van Maren, mevrouw Van der Heide-Lagerwerf  en 
mevrouw Rooimans. De Voorzitter licht toe dat het de bedoeling is dat er bij 2 kandidaten vóór gestemd  
wordt  en bij 1 tegen.  
 
De Voorzitter schorst de vergadering. 
 
De Voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Polder.  
 
De heer Polder geeft aan dat er 14 raadsleden hun stem hebben uitgebracht. Hij meldt dat de uitslag 
als volgt is: 
Mevrouw Van Ginkel-Van Maren 14 stemmen voor; 
Mevrouw Rooimans 8 stemmen voor; 
Mevrouw Van der Heide-Lagerwerf  6 stemmen voor. 
 
De heer Polder concludeert dat  Mevrouw M.P.C. van Ginkel-van Maren en mevrouw P.B. Rooimans 
aangewezen zijn als leden van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. 
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De Voorzitter bedankt de heer Polder voor de uitslag en feliciteert Mevrouw Van Ginkel-Van Maren en 
mevrouw Rooimans met hun benoeming. Vervolgens gaat hij verder met de stemming over de 
benoeming van de leden en plaatsvervangende leden in de OMMIJ en de Stadsregio Rotterdam. Als 
laatste volgt dan de stemming over de plaatsvervangende leden in het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde. Hij stelt voor over de OMMIJ en de Stadsregio gelijktijdig te stemmen.   
 
De Voorzitter schorst de vergadering.  
 
De Voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Polder. 
 
De heer Polder geeft aan dat de stemmen voor de vertegenwoordiging in de OMMIJ als volgt luiden: 
Als lid van het algemeen bestuur heeft de heer Kweekel 14 stemmen voor en  de heer Van Wolfswinkel 
13 stemmen voor.  
Als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur heeft de heer Duurkoop 14 stemmen voor  
Mevrouw Spruit-Remijn 13 stemmen voor. 
 
De heer Polder concludeert dat De heer A.A. Kweekel en de heer J. van Wolfswinkel aangewezen als 
leden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde en mevrouw 
V.H. Spruit–Remijn en de heer H.J. Duurkoop aangewezen zijn als plaatsvervangend leden van het 
Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde 
 
De heer Polder zegt dat ook voor de regioraad van de Stadsregio Rotterdam 14 stemmen zijn 
uitgebracht.  
Als lid van de regioraad zijn uitgebracht op de heer Euser  13 stemmen voor en op de heer Van der 
Graaff 12 stemmen voor. 
Als plaatsvervanger heeft de heer Littel 13 stemmen voor en de heer Van Praag ook 13 stemmen voor. 
 
De Voorzitter concludeert dat daarmee de heer B.G. Euser en de heer H.J. van der Graaff aangewezen 
zijn als leden van de regioraad van de Stadsregio Rotterdam en de heer R.C.S. van Praag en de heer 
R.C. Littel aangewezen als plaatsvervangend leden van de regioraad van de Stadsregio Rotterdam. 
Vervolgens wordt overgegaan tot stemming voor de plaatsvervangende leden van de NRIJ. 
 
De Voorzitter schorst de vergadering.  
 
De Voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Polder. 
 
De heer Polder geeft aan de stemming voor de plaatsvervangende leden van de NRIJ het volgende 
heeft opgeleverd.  De heer Goedknegt 12 stemmen voor en mevrouw Van der Heide-Lagerwerf 11 
stemmen voor. 
De heer Polder concludeert dat mevrouw A.M. van der Heide-Lagerwerf en de heer M.C.C. Goedknegt 
aangewezen zijn als plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap 
IJsselmonde. 
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De Voorzitter ontbindt de stemcommissie. En wijst vervolgens naar punt 7 van de raadsbesluit.  
“7. De bevoegdheid tot het aanwijzen van leden van het Algemeen Bestuur van de overige 
gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Albrandswaard deelneemt te delegeren aan het 
college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard.”  
 
De Voorzitter concludeert dat er unaniem voor wordt gestemd.  
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af of de raad een overzicht krijgt van deze vertegenwoordigingen 
in de overige gemeenschappelijke regelingen.  
 
De Voorzitter zegt dit verzoek te zullen doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders.  
 
Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.      


