
Gemeente
Albrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 3 DECEMBER 2018
(greenvalleynr.40830)

Aanwezig:
M. Bianchi (VVD)
E. van der Klooster (VVD)
SM Remijn-Korteweg (VVD)
J.G. Ram-van Mourik (VVD)
R Verduyn (VVD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
T.W. van der Knaap (EVA)
M. Rombout (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
A. Niehot (Stem-Lokaal)
F B van der Stam (Stem-Lokaal)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard)
S R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)
T M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
LH Goudriaan (CDA)
S van der Kaaij (CDA)
R A Steger (NAP)
F. P. van Zaaien (CU/SGP)
J.W.H. Scharink (GroenLinks)

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

J. Smit (commissaris van de Koning)
J A M Hilgersom (chef kabinet)

Wethouders: M.C.C Goedknegt, B P Boender, LM Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren 

Afwezig:
L A Padmos (PvdA)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur Hij heet een ieder welkom bij deze bijzondere 
raadsvergadering Een vergadering die bijzonder is omdat het vaststellen van een profielschets voor een 
nieuwe burgemeester niet vanzelfsprekend is. Het komt niet elke raadsperiode voor Hij heet de 
commissaris van de Koning, de heer Smit, en zijn chef van het kabinet, mevrouw Hilgersom, speciaal 
welkom.

2. PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER ALBRANDSWAARD
De heer Van der Knaap presenteert als beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie de profielschets 
en de film.

De heer Smit vertelt hoe de procedure van de zoektocht naar een nieuwe burgemeester gaat. Na het 
bestuderen van de profielschets vallen hem enkele dingen op en heeft hij een aantal vragen. Enkele 
leden van de raad gaan in op de genoemde punten en vragen van de commissaris. Na afloop wordt het 
eerste gedrukte exemplaar van de profielschets door de heer Van der Knaap overhandigd aan de heer 
Smit

Stemming over het voorstel:
Bij acclamatie is het voorstel aangenomen.

De raad besluit (1362885) conform voorstel (1362884):
de profielschets van de burgemeester voor de gemeente Albrandswaard 2019-2025 (kenmerk 1362890) 
vast te stellen.
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3. VERORDENING VERTROUWENSCOMMISSIE
De raadsleden hebben geen vragen en opmerkingen over de verordening

Stemming over het voorstel:
Bij acclamatie is het voorstel aangenomen.

De raad besluit (1360910) conform voorstel (1360909):
1. Een vertrouwenscommissie in te stellen voor de voorbereiding van de aanbeveling betreffende de 
benoeming van de burgemeester.
2. De Verordening op de vertrouwenscommissie 2018 tot benoeming van de burgemeester vast te 
stellen.

4. SLUITING
De voorzitter sluit om 21:20 uur de vergadering 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
in zijn openbare vergadering van 13 mei 2019

De plaatsvervangend voorzitter,

Mario Biam
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