
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 13 JANUARI 2014 
(verseonnr. 138834) 

Aanwezig: 
J.C. de Bruijn (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L H. Goudriaan (EVA) 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R.C. Littel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt ( W D ) 
A. van Klaveren ( W D ) 
R. Moret ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek ( W D ) 
V.H. Spruit ( W D ) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
H.J. van der Graaff (PvdA) 
P B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
A. A. Kweekei (fractie Kweekei) 
H. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: B.G. Euser, M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C. van Ginkel 

Afwezig: -

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet iedereen welkom. 
Wethouder Van Praag is jarig en wordt vandaag 40 jaar, van harte. 
Er is een voltallige raad en een volle tribune. 
Er hebben zich drie insprekers gemeld: de heer Sikko de Graaf, mevrouw Liesbeth Roodbol 
en de heer Richard Polder. 

2. Vaststelling agenda 
De voorzitter doet het ordevoorstel om agendapunt 5 te verplaatsen naar het moment vóór 
punt 4. 

3. Toelichting onderzoeksproces door voorzitter begeleidingscommissie 
De heer Van Meijbeek licht als voorzitter van de begeleidingscommissie van het 
onderzoeksproces toe hoe het onderzoek procesmatig is verlopen. 

4. Verklar ing van de wethouder (voorheen punt 5, na het debat over het rapport van BING) 
De heer Euser legt een verklaring af, waarbij hij aangeeft zijn functie als wethouder per direct 
neer te leggen. 



5. Debat over het rapport van BING en de consequenties 
De heer De Graaf spreekt in, mevrouw Roodbol spreekt in en daarna de heer Polder. 
Vervolgens leveren alle fracties hun bijdrage voor de eerste termijn ter bespreking van het 
BING-rapport in de volgorde: EVA, W D , PvdA, NAP, CDA, CU/SGP, Fractie Kweekei. 

De WAP vraagt om een schriftelijke toelichting over wanneer het duidelijk werd bij het college 
dat ambtenaren onder druk werden gezet, wat daarmee gedaan is en wat er vervolgens is 
gebeurd om die ambtenaren te beschermen. 
Toezegging: de voorzitter zegt toe dat het college deze schriftelijke toelichting op korte termijn 
zal leveren. 

Er is geen behoefte bij de raadsfracties aan een tweede termijn. 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 27 januari 2014 

De griffier. De voorzitter, 

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


