
BESLUITENLIJST BIJZONDERE RAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 
(verseonnr. 1040309) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
M. Blok - Scheffers (EVA) 
J. Gardeitchik (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) 
CJ. 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) 
J.G. Ram-van Mourik (Groep Ram-Remijn, GRR) 
S.M. Remijn- Korteweg (Groep Ram-Remijn, GRR) 
LH. Goudriaan (NOVA) 

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

Wethouders (vanaf agendapunt 4): M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van der Graaff, J.E. de 
Leeuwe. 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. 
Mevrouw Remijn (GRR) is wat verlaat in verband met haar werk, maar komt binnen in de 
presentatie van het coalitieakkoord onder punt 2. 

2. UITKOMST COALITIEONDERHANDELINGEN 
De heer Van der Knaap licht het formatieproces toe en biedt het coalitiedocument aan de raad 
aan. Als wethouders stelt hij voor de heer Van der Graaff (85%), mevrouw De Leeuwe (85%), 
de heer Goedknegt (85%) en mevrouw Rombout (85%), met de volgende 
portefeuilleverdeling: 
Openbare Orde & Veiligheid en Openbaar Bestuur: de heer Wagner 
Ruimtelijke Ordening en Economie: de heer Goedknegt 
Buitenruimte en Wonen: mevrouw De Leeuwe 
Financiën en Participatie: de heer Van der Graaff 
Educatie, Sport en Sociaal Domein: mevrouw Rombout 
Er wordt gedebatteerd over het coalitiedocument. 

3. BENOEMING WETHOUDERS 
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Schorsing voor het onderzoek van de commissie geloofsbrieven. 

De heer Steger geeft namens de commissie aan, dat de commissie de geloofsbrieven en 
andere bij wet gevraagde en geleverde stukken in orde heeft bevonden. Aandacht van het 
nieuwe college wordt gevraagd voor de nevenfunctie van mevrouw Rombout, als lid Raad van 
Toezicht Impegno. De commissie vraagt dit terug te koppelen aan de raad. 

De stemcommissie wordt ingesteld door de voorzitter: de heren Van Zijl, Van Zaaien en 
Heezen. 

Er vindt een geheime vrije stemming plaats over de benoeming van de kandidaat wethouders. 
Stemming: 
Vacature 1 e wethouder: 

21 stembriefjes ingediend; 
14 stemmen op de heer Goedknegt; 
3 stemmen op de heer Heezen; 
1 stem op mevrouw Spruit 
3 blanco stemmen. 

Daarmee is de heer Goedknegt benoemd tot wethouder voor 85%. Hij aanvaardt de 
benoeming. 

2 e vacature wethouder: 
21 stembriefjes ingediend; 
12 stemmen op mevrouw De Leeuwe; 
7 stemmen op de heer Backbier; 
1 stem op de heer Steger; 
1 blanco stem. 

Daarmee is mevrouw De Leeuwe benoemd tot wethouder voor 85%. Zij aanvaardt de 
benoeming. 

3 e vacature wethouder: 
21 stembriefjes ingeleverd; 
13 stemmen op de heer Van der Graaff; 
6 stemmen op mevrouw Van Ginkel; 
2 blanco stemmen. 

Daarmee is de heer Van der Graaff benoemd tot wethouder voor 85%. Hij aanvaardt de 
benoeming. 

4 e vacature wethouder: 
21 stembriefjes ingeleverd; 
12 stemmen op de mevrouw Rombout; 
7 stemmen op de heer Van Wolfswinkel; 
1 stem op de heer Van der Knaap; 
1 blanco stem. 

Daarmee is mevrouw Rombout benoemd tot wethouder voor 85%. Zij aanvaardt de 
benoeming. 

De raad besluit te benoemen als wethouder: 
De heer M.C.C. Goedknegt 
De heer H.J. van der Graaff 
Mevrouw J.E. de Leeuwe 
Mevrouw M. Rombout 
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4. BEËDIGING WETHOUDERS 
De voorzitter van de raad roept de wethouders naar voren en beëdigt hen. 

5. TOELATING NIEUWE RAADSLEDEN 
Schorsing voor de benoeming van de nieuwe raadsleden en het onderzoek van de 
commissie geloofsbrieven. 
De heer Schuitemaker geeft namens de commissie aan, dat de commissie de geloofsbrieven 
en andere bij wet gevraagde en geleverde stukken in orde heeft bevonden. 

De raad van de gemeente Albrandswaard besluit unaniem toe te laten als lid van de raad van 
de gemeente Albrandswaard: 
De heer R.C.S. van Praag en de heer A.A. Kweekei. 

De voorzitter van de raad roept de raadsleden naar voren en beëdigt hen. 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
14 december 2015. 

De griffier, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Verklaring van de commissie geloofsbrieven 

De commissie geloofsbrieven, ingesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 8 mei 2014, 
heeft een overzicht van nevenfuncties, openbare betrekkingen en financiële belangen en een 
Verklaring Omtrent Gedrag, ingeleverd door de vier kandidaat-wethouders, ontvangen en onderzocht. 

De commissie heeft vastgesteld, dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen in de overlegde 
stukken. 

De commissie deelt de raad mee, dat er geen belemmeringen zijn op basis van de overlegde stukken 
tot benoeming tot wethouder van de heer Backbier, mevrouw Van Ginkel, de heer Goedknegt en de 
heer Van Wolfswinkel. 

De commissie geloofsbrieven, 
8 mei 2014 

De heer Van Zijl 

Mevrouw Van Klaveren 
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Verklaring van de commissie geloofsbrieven 

De commissie geloofsbrieven, ingesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 8 mei 2014, 
heeft alle geloofsbrieven en andere bij Kieswet gevorderde stukken, ingeleverd door de vijf benoemde 
raadsleden, ontvangen en onderzocht. 

Vijf raadsleden zijn benoemd op 8 mei 2014, te weten de heer Goudriaan, de heer Ketting, mevrouw 
Ram, de heer Van Toornburg en de heer Van Zaaien. 
De heer Ketting heeft zijn benoeming niet aanvaard. Derhalve is op 8 mei 2014 mevrouw Verduijn 
benoemd. Zij heeft de benoeming aanvaard, evenals de andere vier raadsleden. 

Het is de commissie een eer vast te kunnen stellen, dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen 
in de overlegde stukken, noch in de opgegeven openbare betrekkingen en/of nevenfuncties en 
financiële belangen. 

De commissie adviseert de raad tot de toelating als lid van de raad van de gemeente Albrandswaard 
van alle vijf tot raadslid benoemde personen. 

Te weten: 
De heer Goudriaan 
Mevrouw Ram 
De heer Van Toornburg 
Mevrouw Verduijn 
De heer Van Zaaien 

De commissie geloofsbrieven, 
8 mei 2014 

Mevrouw Van Klaveren 

De heer Steiger 

De heer Van Zijl 



RAPPORT RAADSCOMMISSIE ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN 

Aan de gemeenteraad van Albrandswaard 
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal 

De COMMISSIE uit de gemeenteraad van Albrandswaard in wier handen werden gesteld 
de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door van 
Praag, R.C.S. (Raymond) (m), op donderdag 19 november 2015 benoemd tot lid van de 
gemeenteraad van Albrandswaard, rapporteert de gemeenteraad van Albrandswaard, dat 
zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. 

Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. 

De commissie adviseert tot zijn/haar toelating als lid van de gemeenteraad van 
Albrandswaard. 

Plaats: Poortugaal 
Datum: 26 november 2015 

De commissie voornoemd, 
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RAPPORT RAADSCOMMISSIE ONDERZOEK G E L O O F S B R I E V E N 

Aan de gemeenteraad van Albrandswaard 
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal 

De COMMISSIE uit de gemeenteraad van Albrandswaard in wier handen werden gesteld 
de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Kweekei, 
A.A. (Adrie) (m), op donderdag 19 november 2015 benoemd tot lid van de gemeenteraad 
van Albrandswaard, rapporteert de gemeenteraad van Albrandswaard, dat zij 
bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. 

Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. 

De commissie adviseert tot zijn/haar toelating als lid van de gemeenteraad van 
Albrandswaard. 

Plaats: Poortugaal 
Datum: 26 november 2015 

De commissie voornoemd, 
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