
Gemeente 
Albrandswaard 

RAADSBESLUIT 

Besluit nr.: 34343 

Onderwerp: Opvolging raadsleden in verbonden partijen. 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 
Overwegende, dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 een nieuwe gemeenteraad is 
benoemd; 

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, de gemeenschappelijke regeling 
Stadsregio Rotterdam, de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en de 
gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde (OMMIJ): 

B E S L U I T : 

1. De heren M.C.C. Goedknegt en H.J. van der Graaff aan te wijzen als leden van de Regioraad van de 
Stadsregio Rotterdam; 

2. Mevrouw M.P.C. van Ginkel en mevrouw J E. de Leeuwe aan te wijzen als plaatsvervangend leden van 
de Regioraad van de Stadsregio Rotterdam; 

3. De heren J.L.M.J. Backbier en G. Schuitemaker aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van 
het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; 

4. Mevrouw M.P.C. van Ginkel en mevrouw J E. de Leeuwe aan te wijzen als plaatsvervangend leden van 
het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap IJsselmonde; 

5. De heren R.A Steger en B.G. Euser aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van het 
Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde (OMMIJ); 

6. De heren M. Bianchi en G. Schuitemaker aan te wijzen als plaatsvervangend leden van het Algemeen 
Bestuur van het Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde (OMMIJ); 

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 
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college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard; 
8. AB-leden van de gemeente Albrandswaard in gemeenschappelijke regelingen de opdracht te geven om 

elk kwartaal een kort schriftelijk verslag te verstrekken aan de gemeenteraad over de stand van zaken en 
ontwikkelingen bij de betreffende verbonden partijen en dit te bespreken in een (voorbereidende) 
vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
12 mei 2014. 

De griffier, De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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