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Onderwerp: 
Instellen adhoc commissie benoembaarheid wethouders tevens Commissie onderzoek 
geloofsbrieven nieuwe raadsleden 

Voorgesteld besluit:

1. Op grond van artikel 12, lid 2 van het Reglement van orde voor de raad en de 
raadscommissies een adhoc commissie benoembaarheid wethouders in te stellen.
2. Deze adhoc commissie tevens te benoemen tot Commissie onderzoek geloofsbrieven 
nieuwe raadsleden en te belasten met de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 10 van het 
Reglement van orde voor de raad en de raadscommissies. 
3. In deze adhoc commissie te benoemen:
a. De heer Jaco Brand (voorzitter)
b. De heer René Zonnebeld (PvdA) 
c. De heer Stavros Barzas (VVD) 
d. De heer Erno Hartsuiker (CDA) 
e. De heer Jacco Schook (D66)
f. De heer Bas Romeijn (CU). 

Inleiding
Op 16 maart 2022 heeft de kiesgerechtigde bevolking van Alblasserdam een nieuwe gemeenteraad 
gekozen. Na een verkennende fase zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU aan de slag gegaan 
en op 25 mei is het coalitieakkoord ondertekend. Daarbij worden Margreet de Deugd (CDA), Ramon 
Pardo Kruidenier (D66), Freek de Gier (VVD) en Marten Japenga (CU) voorgedragen als kandidaat 
wethouder

Beoogd effect
In de gemeenteraadsvergadering van 2 juni zullen deze beoogde wethouders van het nieuwe college 
worden benoemd. Bij de aanstelling van wethouders formeert de raad een adhoc commissie 
benoembaarheid wethouders, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn.

Twee van de gekozen raadsleden, Margreet de Deugd (CDA) en Ramon Pardo Kruidenier (D66), zijn 
kandidaat wethouder en met hun benoeming komen er twee plekken in de gemeenteraad vacant. De 
eerstvolgende kandidaten op de kieslijst van de CDA en de D66 komen in aanmerking voor deze 
raadszetels. De raad formeert hiertoe een commissie onderzoek geloofsbrieven, die zal beoordelen of 
deze kandidaten kunnen worden toegelaten tot de raad.  

Argumenten
Vanwege pragmatische redenen wordt voorgesteld om de leden van de adhoc commissie 
benoembaarheid wethouders ook te belasten met het onderzoek van de geloofsbrieven van de twee 
nieuwe raadsleden van CDA- en D66-fractie. 

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen

Financiële informatie
geen. 



Uitvoering
Nvt

Communicatie
Nvt

Eerdere besluitvorming
Nvt

Namens het presidium, 

De griffier,                           De voorzitter, 

P.A. Paulides, wnd.            J.G.A. Paans.


