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De raad van de gemeente Albrandswaard; 

gelezen het voorstel van het presidium, 

gelet op

Artikelen 10 t/m 15 en 82 lid 1 jo. artikel 86 lid 1 Gemeentewet; artikelen 5 en 7 van het Reglement 
van Orde van Albrandswaard 2018

overwegende, dat

- de fractievoorzitters de wens hebben uitgesproken dat burgerleden de geheime stukken die in het 
raadsinformatiesysteem bij de Beraad & Advies en Auditcommissie staan, moeten kunnen raadplegen 
en kunnen bespreken in de desbetreffende besloten commissies;

- er nog steeds geheime stukken zijn die slechts naar raadsleden worden gestuurd en die burgerleden 
niet mogen inzien;

- wanneer de gemeenteraad besluit in beslotenheid te vergaderen, de aanwezige burgerleden op de 
publieke tribune wordt verzocht de ruimte te verlaten;

- de burgerleden een eed/belofte wordt afgenomen, waardoor ze te kennen geven alle wetten na te 
komen;

- het reglement van orde van de raad moet worden gewijzigd op twee punten;

- de commissie geloofsbrieven een positief advies afgeeft over het te beëdigen burgerlid

BESLUIT:
1. Artikel 5 Reglement van Orde van de raad van Albrandswaard 2018 van toepassing te verklaren op 
burgerleden;



2. Artikel 7 lid 6 Reglement van Orde van de raad van Albrandswaard 2018 te wijzigen door achter het 
woord ‘stemrecht' een punt te zetten en de rest te schrappen.

3. De burgerleden genoemd op bijgevoegde lijst te beëdigen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 1 april 2019.
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Onderwerp: beëdiging burgerleden

De volgende burgerleden van de fracties in de raad van de gemeente Albrandswaard 
worden beëdigd:

Naam Fractie Beëdigd op
J. Boonstoppel NAP 1 april 2019
G. Brussaard PvdA 1 april 2019

H.J. Duurkoop PvdA 1 april 2019
D. Groenenboom Stem Lokaal 1 april 2019
J. Grootenhuijs NAP 1 april 2019
J.H.M. Heezen VVD Wordt op eigen verzoek niet beëdigd
R. Hondebrink EVA
C L P. Körnmann Rudi Groen Links 1 april 2019
R.C. Uttel EVA 1 april 2019
C.J. van Toornburg CDA 1 april 2019
H.l. van de Ven CDA
A. Visser CU/SGP 1 april 2019
R. de Zanger Stem Lokaal
J. van Wolfswinkel CU/SGP

Albrandswaard, 1 april 2019


