
Gemeente
Albrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 28 MEI 2018
(Greenvalleynr:. 17630)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
M.C.C. Goedknegt (WD)
S. M. Remijn-Korteweg (WD)
R. Verduyn (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
T. W. van der Knaap (EVA)
M. Rombout (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
LM. Heezen (Stem-Lokaal)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
F.B. van der Stam (Stem-Lokaal)
B.P. Boender (Leefbaar Albrandswaard)
S. R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)
T M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
M.P.C. van Ginkel-van Maren (CDA)
S. van der Kaaij (CDA)
L.A. Padmos (PvdA)
R.A. Steger (NAP)
F.P. van Zaaien (CU/SGP)
J.W.H. Scharink (GroenLinks)

L. Groenenboom (griffier)
H.C. Wagner (voorzitter)

Afwezig:
J.G. Ram-van Mourik (WD)
Wethouders (demissionair): H.J. van der Graaff, J E. de Leeuwe

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Ram- 
van Mourik (WD) heeft zich afgemeid.

2. VASTSTELLING AGENDA
De agenda wordt conform vastgesteld.

3. UITKOMST COALITIEONDERHANDELINGEN
De heer Van Oosten licht zijn werkzaamheden als informateur toe. Zijn advies is om het 
(in)formatieproces de volgende keer te formaliseren. De burgemeester geeft aan dat dit zeker zal 
worden genomen bij de evaluatie.

De heren Scharink, Steger, Van der Knaap en Van Zaaien geven hun mening over het proces en het 
voorliggende coalitieakkoord. De heer Goedknegt reageert op de inbreng.

4. BENOEMING WETHOUDERS
Schorsing voor het onderzoek van de commissie geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw Blok-Scheffers, 
mevrouw Padmos en de heer Verduyn.
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Mevrouw Blok-Scheffers geeft namens de commissie aan, dat de commissie de geloofsbrieven en 
andere bij wet gevraagde en geleverde stukken in orde heeft bevonden.

De stemcommissie wordt ingesteld door de voorzitter: de heren Scharink, Van Zaaien en Vuik.

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

20 stembriefjes ingediend;
14 stemmen op de heer Goedknegt;
1 stem op mevrouw Remijn-Korteweg;
5 blanco stemmen.

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

2e vacature wethouder:
20 stembriefjes ingediend;
14 stemmen op de heer Heezen;
6 blanco stemmen.

Daarmee is de heer Heezen benoemd tot wethouder voor 85%.

3e vacature wethouder:
20 stembriefjes ingeleverd;
15 stemmen op de heer Boender;
5 blanco stemmen.

Daarmee is de heer Boender benoemd tot wethouder voor 85%.

4e vacature wethouder:
20 stembriefjes ingeleverd;
14 stemmen op de mevrouw Van Ginkel-van Maren;
1 stem op de mevrouw Rombout;
5 blanco stemmen.

Daarmee is mevrouw Van Ginkel-van Maren benoemd tot wethouder voor 85%.

De wethouders is gevraagd of zij hun benoeming aanvaarden. De heren Goedknegt, Heezen en 
Boender en mevrouw Van Ginkel-van Maren aanvaarden allen hun benoeming.

De raad besluit te benoemen als wethouder:
De heer M.C.C. Goedknegt 
De heer L M. Heezen 
De heer B.P. Boender 
Mevrouw M.P.C. Van Ginkel-van Maren

5. BEËDIGING WETHOUDERS
De voorzitter van de raad roept de wethouders naar voren en beëdigt hen.

6. TOELATING NIEUWE RAADSLEDEN
Schorsing voor de benoeming van de nieuwe raadsleden en het onderzoek van de commissie 
geloofsbrieven.

Mevrouw Blok-Scheffers geeft namens de commissie aan, dat de commissie de geloofsbrieven en 
andere bij wet gevraagde en geleverde stukken in orde heeft bevonden.
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De raad van de gemeente Albrandswaard besluit unaniem toe te laten als lid van de raad van de 
gemeente Albrandswaard:
De heer E. van der Klooster, de heer A.C. Niehot, de heer E. Roedolf en de heer L.H. Goudriaan

7. BEËDIGING NIEUWE RAADSLEDEN
De voorzitter van de raad roept de raadsleden naar voren en beëdigt hen.

8. SLUITING
De voorzitter sluit om 22.06 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 11 juni 2018.

drs. Hans-Christoph Wagner
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