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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  

2 JUNI 2022
Locatie: Raadzaal
Toelichting: Aanwezig bij deze openbare raadsvergadering: de raadsleden Ramon Pardo Kruidenier 
(D66), Jacco Schook (D66), Tessa Stegman (D66), Remco de Boer (D66), Arjan Dekker (VVD), 
Herman Verweij (VVD), Stavros Barzas (VVD), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), René 
Zonnebeld (PvdA), Jan Mark ten Hove (SGP), Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van 
Werkhoven (SGP), Eric Boersma (SGP), Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU), Margreet de 
Deugd (CDA). Arco Strop (CDA), Erno Hartsuiker (CDA) en André Ruikes (CDA) Afwezig: raadsgriffier 
mevrouw I.M.(Ingrid) de Gruijter en wnd raadsgriffier mevrouw P.A. (Petra) Paulides-Ruitenberg.  
Griffier: mevrouw A.J.A. (Antoinette) Conrad-Smit (plv.raadsgriffier).   Voorzitter: burgemeester de 
heer J.G.A. Paans. 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en verzoekt iedereen, waar 
mogelijk, te gaan staan.
Hierna spreekt de voorzitter een In Memoriam uit in verband met het overlijden van de heer 
drs. E. (Elias) Gijssen, voormalig wethouder en voormalig raadslid die vandaag is 
overleden. Hij heeft vorige jaar de gemeentelijke erespeld uitgereikt gekregen. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

2 Inspreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Actualiteiten.

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt.

BENOEMINGEN

4 Raadsvoorstel Benoeming wethouders

Jaco Brand (SGP) geeft als voorzitter van de adhoc commissie benoembaarheid 
wethouders aan dat zij vandaag bijeen zijn gekomen. Zij hebben geconstateerd alle 
wethouders benoembaar zijn. 

5 Installatie wethouders

De vier wethouders, de heer F.C. de Gier, mevrouw M. de Deugd-Bos, de heer J.R. Pardo 
Kruidenier en de heer J. Japenga aanvaarden allen hun benoeming en leggen de klaring of 
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eed af voor hun wethouderschap. 

6 Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden

Jaco Brand (SGP) geeft als voorzitter van de commissie geloofsbrieven aan dat zij de 
stukken van de heren André Ruikes (CDA) en Remco de Boer (D66) hebben beoordeeld. 
De stukken geven aan dat beide heren toelaatbaar zijn tot van de gemeenteraad van 
Alblasserdam en dat zij deze benoeming ook aanvaarden.

7 Installatie nieuwe raadsleden

De heren A. Ruikes (CDA) en R. de Boer (D66) leggen respectievelijk de eed en belofte af 
voor raadsleden en zijn hiermee benoemd tot raadslid van de gemeente Albasserdam.

BESPREEKSTUKKEN

8 Beschouwingen over het coalitieakkoord 2022-2026

Het coalitieakkoord 2022-2026 is overhandigd aan de raad. De voorzitter leest een brief 
voor van de formateur, de heer R. Houtman, die het proces heeft begeleid. 

Herman Verweij geeft een toelichting op het coalitieakkoord vanuit de coalitiepartijen. 
Vervolgens geeft iedere fractie zijn blik op dit akkoord. 

De raad feliciteert het college en wenst het nieuwe college veel succes toe voor de 
komende 4 jaar.

SLUITING

9 Sluiting

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Alblasserdam
op 21 juni 2022

De griffier,                                            De voorzitter,

P.A. Paulides-Ruitenberg (wnd.)        J.G.A. Paans


