
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 12 mei 2014 
(verseonnr. 44924) 

Aanwezig: 
M. Bianchi ( W D ) 
A. van Klaveren ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek ( W D ) 
J.G. Ram-van Mourik ( W D ) 
S M. Remijn- Korteweg ( W D ) 
V.H. Spruit-Remijn ( W D ) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L H . Goudriaan (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L M . Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam(OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
C J . van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaft (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
J E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger(NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

Afwezig: B.G. Euser (EVA) 

H. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders M. Goedknegt, J. Backbier en J. van Wolfswinkel 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 21.32 uur. 
Afwezig is de heer Euser. 
De agenda wordt vastgesteld 

2. L IJST INGEKOMEN STUKKEN 
De lijst ingekomen stukken (nr. 35400) wordt conform vastgesteld. 

3. BENOEMING 
Er wordt een stemcommissie benoemd, bestaande uit de heren Van der Graaff, Bianchi en 
Van Zaaien. 

a. 1 e en 2 e plaatsvervangend raadsvoorzitter; 
De heren Gardeitchik en Van Meijbeek lichten toe waarom zij graag plv. raadsvoorzitter willen 
zijn van deze raad. De heer Gardeitchik trekt zich terug. 
Stemming: 
20 stembriefjes ingediend, 13 stemmen voor de heer Van Meijbeek, 7 blanco stemmen. 

De raad van de gemeente Albrandswaard besluit te benoemen als plaatsvervangend 
raadsvoorzitter: de heer Van Meijbeek 
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De heer Van Toornburg geeft zich op als kandidaat voor het 2 e plv. raadsvoorzitterschap. 
Stemming: 
20 stembriefjes zijn ingediend, 13 stemmen voor de heer Van Toornburg, 7 blanco stemmen.  
Daarmee benoemt de raad de heer Van Toornburg als 2 e plv. raadvoorzitter. 

b. leden agendacommissie; 
Kandidaat stellen zich de heren Bianchi en Van der Stam. 
Zij worden bij acclamatie benoemd. 

De raad van de gemeente Albrandswaard besluit te benoemen als leden van de  
agendacommissie: 
- de heer M. Bianchi 
- de heer F. van der Stam 

c. (plv.) leden van het Algemeen Bestuur van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ), 
Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde (OMMIJ) en de Stadsregio. 

De raad van de gemeente Albrandswaard besluit te benoemen als leden en plaatsvervangend  
leden van het Algemeen Bestuur van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonden (NRIJ).  
Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde (OMMIJ) en de Stadsregio: 

NRIJ: dhr. J.L.M.J. Backbier en dhr. G. Schuitemaker als lid en mw. M.P.C. van Ginkel 
en mw. J E. de Leeuwe als plaatsvervangend lid; 
OMMIJ: dhr. R.A. Steger en dhr. B G. Euser als lid en dhr. M. Bianchi en dhr. G. 
Schuitemaker als plaatsvervangend lid; 
Stadsregio: dhr. M.C.C. Goedknegt en dhr. H.J. van der Graaff als lid en mw. M.P.C. 
van Ginkel en mw. J.E. de Leeuwe als plaatsvervangend lid. 

Daarnaast besluit de raad: 
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; 
AB-leden van de gemeente Albrandswaard in gemeenschappelijke regelingen de 
opdracht te geven om elk kwartaal een korte schriftelijke verslaglegging 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. 

4. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.35 uur de vergadering. 

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