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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad                                    25 maart 2014

Aanwezig
:

voorzitter de heer A. van der Werff

griffier de heer R.F. Wassink

raadsleden de dames M.T.B. Droog-Smit (CDA), E. van Elk (PU), 
G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), G.H. Kramer (CDA), 
E. Blokhuis-Lindenbergh (VVD),  H. van Keulen-Nentjes (CU-
SGP), S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA), H. Smit (D66), W.J. 
Veendrick-Tiesinga (CDA) S. Werkman (ONS)
en H.M. Wiedijk (PvvP) en de heren J.W. Bakker (GL), F.P.J. 
van Erp (CDA), J.C.M. Goos (CDA), W.C. Haagsma (PU), T.P.G. 
Jorna (VVD), W.P. Keur (VVD) ,  L.H.M. Lammers (ONS), T. 
Nijdam (Fractie Nijdam), D. Pausma (ONS), J. Simonse (CU-
SGP), H.H. Suelmann (CDA), 
T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde (CDA), R. van der Velde 
(PvdA), G.J. Veldkamp (CU-SGP, J. Visser (CU-SGP), G.P.F. Vilé 
(D66) en B. Wielenga (VVD)

wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren A. Poppe 
(CU-SGP), W.J. Schutte (CDA) en P.M.S. Vermeulen (D66)

Afwezig: -

1. Opening

De vergadering wordt om 14.30 uur geopend. 

2. Vaststelling agenda

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering  17 februari 2013.
De besluitenlijst 2014/231565 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken (2013/231804)

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. Ten aanzien van 
het ingekomen stuk onder 9. (de brief van de Stichting Landelijk Contact Sociaal 
Rechercheurs met betrekking tot opsporing van fraude in de bijstand) wordt op verzoek 
van de fractie van ONS geagendeerd voor het volgende RTG.

5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
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6. Bekrachtiging van de voorlopige geheimhouding inzake diverse stukken in  
    het dossier Emmeloord Centrum CV.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Kennis te nemen van de onder “Bijlagen” genoemde stukken.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van de
    Gemeentewet ten aanzien van het onder “Bijlagen” genoemde documenten opgelegde
    geheimhouding op basis van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet te
    bekrachtigen.

7. Oordeel verloop verkiezingen, onderzoek geloofsbrieven benoemde 
raadsleden en besluit tot toelating nieuwe raadsleden

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
Vaststellen dat de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 rechtmatig zijn 1.
verlopen.
De verkozen personen toelaten als lid van de raad de gemeente Noordoostpolder 2.
met ingang van 27 maart 2014

8. Afscheid vertrekkende raadsleden en burgerraadsleden.

De vertrekkende (burger-) raadsleden zijn toegesproken.

9. Sluiting

De voorzitter sluit om 16:00 uur de vergadering

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van 26 mei 2014
De griffier                              De voorzitter


