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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  
24 MAART 2022

Locatie: Raadzaal
Toelichting: Aanwezig bij deze bijzondere openbare raadsvergadering: de raadsleden de heren 
Ramon Pardo Kruidenier (D66), Jacco Schook (D66), Arjan Dekker (VVD), Herman Verweij (VVD), 
Stavros Barzas (VVD), Orhan Yilmaz (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), René 
Zonnebeld (PvdA), Harrold van Vliet (SGP), Jan Mark ten Hove (SGP), Jaco Brand (SGP), Albert 
Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU), Arco Strop 
(CDA) Arie van 't Zelfde (CDA) en mevrouw Margreet de Deugd (CDA). Portefeuillehouders de heren 
C.W.M. (Kees) Jongmans en A. (Arjan) Kraijo. Griffier: mevrouw P.A. Paulides-Ruidenberg 
(wnd.raadsgriffier). Verslaglegging: mevrouw A.M. Bode-Huizer (plv. raadsgriffier). Voorzitter: 
burgemeester de heer J.G.A. Paans.

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet allen van harte welkom bij deze laatste raadsvergadering in huidige 
samenstelling en opent deze bijzondere vergadering. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

OORDEEL RECHTMATIGHEID VERKIEZINGEN

2 Instellen  tijdelijke commissie onderzoek geloofsbrieven

De raad gaat unaniem akkoord met voorliggend raadsvoorstel, zodat de heren A.C. van 't 
Zelfde (voorzitter), H.C. van Vliet en O. Yilmaz zijn benoemd tot lid van de tijdelijke 
Commissie onderzoek geloofsbrieven. 

3 Verslag en advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven

Arie van 't Zelfde, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, brengt verslag 
uit van de bevindingen van de commissie. Het onderzoek vond plaats, vooruitlopende op 
een positief raadsbesluit, voorafgaande aan deze raadsvergadering.

Gebleken is dat alles op ordentelijke wijze is verlopen en dat er geen bezwaren bestaan 
tegen de benoeming van de gekozen raadsleden.

4 Oordeel rechtmatigheid verkiezingen gemeenteraad 2022 

Gelet op de bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven wordt geconstateerd 
dat de verkiezingen op rechtmatige wijze zijn verlopen. De geloofsbrieven zijn in orde 
bevonden en er bestaan vanuit de gemeenteraad geen bezwaren tegen het toelaten van de 
nieuw benoemde raadsleden.

De voorzitter concludeert daarop dat alle nieuw benoemde leden van de raad 2022-2026 
tot de gemeenteraad worden toegelaten. 
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AFSCHEID VERTREKKENDE RAADSLEDEN

5 Afscheid raads- en commissieleden

De voorzitter spreekt de gemeenteraad en de drie vertrekkende leden toe.  Alle raadsleden 
ontvangen  een houten plattegrond van Alblasserdam als aandenken aan deze periode. 
Van de ambtelijke organisatie is er voor iedereen een fotoboek en voor het thuisfront een 
bedankje in de vorm van chocolade.  

Na een persoonlijk woord van de voorzitter worden de drie vertrekkende leden, Harrold van 
Vliet, Orhan Yilmaz en Arie van 't Zelfde toegesproken door hun fractievoorzitters en als 
laatste spreken zij zelf een dankwoord. Arie van 't Zelfde ontvangt een koninklijk 
onderscheiding. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hierna spreekt vice-voorzitter Herman Verweij de raad toe. 
Tot slot neemt de raad afscheid van de commissieleden Adriaan Huisman en Bart-Jan 
Poirot. Zij worden door hun fractievoorzitter dank gezegd voor hun inzet. 

SLUITING

6 Sluiting

De voorzitter spreekt een slotwoord en sluit de vergadering om 21.00 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
de gemeente Alblasserdam op 19 april 2022. 

De griffier,                                                  De voorzitter,

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


