
Burgemeester Aboutaleb met de verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach. 
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Coalitiebesprekingen 
en collegevorming
Uit de gesprekken die burgemeester Aboutaleb op 
22 en 23 maart heeft gevoerd met het presidium van de 
gemeenteraad kwam de wens naar voren om voor de 
coalitievorming een verkennersduo aan te stellen. 
Hiervoor zijn Jos van der Vegt (oud-directeur Ahoy) 
en Derk Loorbach (directeur van onderzoeksinstituut 
DRIFT) aangesteld. 

Op 21 maart stemden Rotterdammers voor de gemeenteraad. De oude 
raad nam 27 maart afscheid, op 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad 
geïnstalleerd. Donderdag 19 april is de eerste vergadering van de 
gemeenteraad in de nieuwe samenstelling. Op de volgende pagina staan de 
foto’s van de raadsleden die u de komende vier jaar vertegenwoordigen.

Leefbaar Rotterdam is met elf zetels nog steeds de 
grootste partij. De zetelverdeling tussen de partijen is 
ingrijpend gewijzigd vergeleken met de vorige periode. 
Ook kwamen er drie nieuwe partijen in de raad: DENK, 
de PVV en 50PLUS. In het overzicht met de zetelverde-
ling kunt u zien welke partijen er in de nieuwe raad 
zitten en met hoeveel zetels.

Van alle raadsleden die 29 maart zijn geïnstalleerd, 
vindt u op de volgende pagina een foto. De foto’s 
staan per partij op alfabetische volgorde. Komende 
tijd kunnen nog verschuivingen in de samenstelling 
van de raad optreden, bijvoorbeeld als raadsleden zit-
ting nemen in het college. 
Voor de actuele stand van zaken kunt u terecht op 
www.rotterdam.nl/gemeenteraad.

Hoogste bestuursorgaan
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van 
de gemeente en bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn 
lid van een politieke partij en rechtstreeks gekozen 
door de stemgerechtigde inwoners. De raadsleden 
van dezelfde partij vormen samen een fractie. De 
raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, bepaalt de 
hoofdlijnen voor het beleid in de stad en controleert 
het college.

Hoe vaak vergadert de gemeenteraad?
De raad vergadert één keer in de drie weken op 
donderdagochtend in de raadzaal van het stadhuis. 
De vergadering begint om 10.00 uur en gaat als het 
nodig is tot ’s avonds door. Op de andere donder-
dagen houdt de raad vanaf 10.00 uur een actualitei-

Uitslag verkiezingen 
gemeenteraad
Op woensdagavond 21 maart maakte burgemeester Aboutaleb rond middernacht 
de voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend. Op vrijdagochtend 23 maart 
werd in een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve uitslag 
bekendgemaakt.

Lijsttrekker Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) bij de bekendmaking van de voorlopige uitslag.

Burgemeester Aboutaleb spreekt de nieuwe gemeenteraad toe.

Hun opdracht is om met de lijsttrekkers van alle fracties te gaan praten 
om erachter te komen hoe ze naar de verkiezingsuitslag kijken. Ze 
bespreken wie met wie wil samenwerken en wat hun belangrijkste 
voorwaarden zijn voor samenwerking. Het verkennersduo onderzoekt 
ook welke combinaties op brede steun kunnen rekenen en goed zouden 
kunnen samenwerken. De verkenners hadden oorspronkelijk drie 
weken de tijd om te onderzoeken welke partijen in de Rotterdamse 
gemeenteraad een coalitie zouden kunnen vormen. Op donderdag 12 
april is de opdracht met een week verlengd. Na deze week brengen zij 
hun advies uit.

Op www.rotterdam.nl/gemeenteraad en de social mediakanalen van de 
gemeenteraad kunt u volgen hoe het verder gaat.

tenraad. Tijdens die vergaderingen kunnen raadsleden aan het college 
vragen stellen over actualiteiten die in de stad spelen. In de schoolvakan-
ties, de zogenaamde recesperioden, wordt niet vergaderd.

Raadscommissies
Raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor. 
De commissies houden zich elk bezig met een aantal beleidsterreinen. 
In de raadsvergadering van 29 maart is er een nieuwe Commissie tot 
Onderzoek van de Rekening (COR) ingesteld. In de vergadering van 
19 april worden verder vier tijdelijke commissies ingesteld: Sociaal, 
Fysiek, Ruimtelijke Ordening en Bestuur.

De definitieve indeling van de commissies voor de periode 2018-2022 
wordt gemaakt als de nieuwe fractievoorzitters daar met elkaar over 
hebben gesproken. Ook de portefeuilleverdeling in het nieuwe college 
kan de commissie-indeling nog beïnvloeden. Voor informatie over de 
commissies kunt u terecht op www.rotterdam.nl/gemeenteraad. Hier 
vindt u ook de nieuwe commissie-indeling als deze bekend is.
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Robert Simons is de nieuwe nestor van de gemeenteraad.
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Caroline van Aalst

Leefbaar Rotterdam

Joost Eerdmans

Leefbaar Rotterdam

Michel van Elck

Leefbaar Rotterdam

Jari Esbeukman

Leefbaar Rotterdam

Tanya Hoogwerf

Leefbaar Rotterdam

Ehsan Jami

Leefbaar Rotterdam

Vacature

Leefbaar Rotterdam

Benvenido van Schaik

Leefbaar Rotterdam

Robert Simons

Leefbaar Rotterdam

Gerben Vreugdenhil

Leefbaar Rotterdam

Dieke van Groningen

VVD

Vincent Karremans

VVD

Pascal Lansink-Bastemeijer

VVD

Jan-Willem Verheij

VVD

Tim Versnel

VVD

Nadia Arsieni

D66

Said Kasmi

D66

Elene Walgenbach

D66

Ingrid van Wifferen

D66

Chantal Zeegers

D66

Judith Bokhove

GroenLinks

Astrid Kockelkoren

GroenLinks

Stephan Leewis

GroenLinks

Jeroen Postma

GroenLinks

Lies Roest

GroenLinks

Narsingh Balwantsingh

PvdA

Co Engberts

PvdA

Barbara Kathmann

PvdA

Dennis Tak

PvdA

Duygu Yildirim

PvdA

Faouzi Achbar

DENK

Stephan van Baarle

DENK

Tunahan Kuzu

DENK

Enes Yigit

DENK

Ercan Büyükçifci

NIDA Rotterdam

Nourdin El Ouali

NIDA Rotterdam

Taylan Cicek

SP

Aart van Zevenbergen

SP

Christine Eskes

CDA

Sven de Langen

CDA

Maurice Meeuwissen

PVV

Ruud van der Velden

Partij voor de Dieren

Ellen Verkoelen

50PLUS

Tjalling Vonk

ChristenUnie-SGP

Stadskrant Gemeenteraad 2018-2022 18 april 2018 nummer 16
Pagina 2

Zetelverdeling
Leefbaar Rotterdam 11
VVD 5
D66 5
GroenLinks 5
PvdA 5
DENK 4
NIDA Rotterdam 2
SP 2
CDA 2
PVV 1
Partij voor de Dieren 1
50PLUS 1
ChristenUnie-SGP 1 

Overzicht raadsleden Rotterdam

Voor meer informatie
De inhoud van deze pagina’s over de nieuwe gemeenteraad is ver-
zorgd door de griffie van de gemeente Rotterdam. De griffie is de 
ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad.

 (010) 267 34 00

 info@griffie.rotterdam.nl

 www.rotterdam.nl/gemeenteraad

 @gemeenteraad010

 @gemeenteraad010

 @gemeenteraad010

Maarten Struijvenberg

Leefbaar Rotterdam

Hun opdracht is om met de lijsttrekkers van alle fracties te gaan praten 
om erachter te komen hoe ze naar de verkiezingsuitslag kijken. Ze 
bespreken wie met wie wil samenwerken en wat hun belangrijkste 
voorwaarden zijn voor samenwerking. Het verkennersduo onderzoekt 
ook welke combinaties op brede steun kunnen rekenen en goed zouden 
kunnen samenwerken. De verkenners hadden oorspronkelijk drie 
weken de tijd om te onderzoeken welke partijen in de Rotterdamse 
gemeenteraad een coalitie zouden kunnen vormen. Op donderdag 12 
april is de opdracht met een week verlengd. Na deze week brengen zij 
hun advies uit.

Op www.rotterdam.nl/gemeenteraad en de social mediakanalen van de 
gemeenteraad kunt u volgen hoe het verder gaat.
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