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NOORDOOSTPOLDER 
RAAD 

M O T I E van Treurnis 

Onde rwe rp : uitvaardigen noodbevel en inperking persvrijheid 

De raad van de gemeen te Noordoos tpo lder , in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016, 
gehoord de beraads lag ingen . 

ove rwegende da t 
1. de burgemeester in de nieuwjaarstoespraak een beroep doet op de lokale pers om 

hun rol als 'waakhond' te nemen; 
2. informatie is vrijgegeven door het college over de tweede locatie AZC terwijl dit 

voorlopig 'geheim' zou bli jven; 
3. voor de bijeenkomst contact is geweest tussen de gemeente en de pers; 
4. de burgemeester er rekening mee had kunnen houden dat er pers in de buurt zou 

kunnen zi jn; 
5. dit in de scenario's op had kunnen nemen; 
6. de politie een noodbevel heeft laten lezen aan de pers; 
7. een medewerker een tekstueel aangepast noodbevel op de website heeft 

geplaatst; 
8. de burgemeester in zijn verklaring van 22 februari 2016 stelt dat hij 

verantwoordelijk is voor de handelingen van zijn mensen; 
9. de burgemeester in zijn verklaring van 22 februari 2016 heeft gezegd dat er geen 

noodbevel was uitgevaardigd; 
10. de bezwarencommissie tot de conclusie is gekomen dat er 2 verschillende 

noodbevelen zijn uitgevaardigd; 

van men ing da t 
1. de burgemeester onvoldoende regie vooraf en tijdens de bijeenkomst (ten aanzien 

van de buitenwereld) heeft gevoerd; 
2. de persvrijheid in geding is gebracht zonder gegronde reden; 

ve rzoek t de bu rgemees te r 
1. om zijn juridische bevoegdheden beter te leren kennen; 
2. om beter regie te voeren bij risico-bijeenkomsten; 
3. betere afstemming te zoeken met de pers; 

en gaat over t o t de o rde van de dag. 

Onder teken ing en n a a m : 
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Motie van treurnis 

M. Uitdewilligen 

W.J. Veendrick 

J.C.M. Goos 

B.H. Reussing 

G.J.J. van der Wal 

F.P.J. van Erp 

J . van der Boom 

Christenunie SGP 

H. van Keulen 

H.J. Lambregtse 

J . Simonse 

T.J. van Dijk 

J.W. Simonse 

T. Tuinenga 

ZD E. van Elk 

T. van Steen 

B. Wielenga 

W.P. Keur 

E. Lindenbergh 

SP* 
T.G. Hoekstra 

J.L.M. Nijholt 

M. Dekker 

Voor: 3 Tegen: 25 Totaal: 28 

ONS Noordoostpotder 
On/a niauwe aamenlaving 

L.H.M. Lammers 

S. Werkman 

A.D. van de Beek 

GROENLINKS 
R. van der Velde 

H.M. Hekkenberg 

J.M. van de Velde 

G.P.F. Vilé 

T. Nijdam 
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