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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad 27 maart 2014

Aanwezig
:

voorzitter de heer A. van der Werff

griffier de heer R.F. Wassink

raadsleden de dames H.R. Bogaards-Simonse (CDA), E. Blokhuis-
Lindenbergh (VVD), E. van Elk (PU),  G.H. Kramer (CDA),  
T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-Nentjes (CU-SGP), 
W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA), J.M. van de Velde (D66), 
J.J.J. Weerden (PvdA), S. Werkman (ONS)
en de heren A.D. van Beek (ONS), M. Dekker (SP), T.J. van 
Dijk (CU-SGP), A. Poppe (CU-SGP), J.C.M. Goos (CDA), 
W.C. Haagsma (PU),  W.P. Keur (VVD) , H.J. Lambregtse (CU-
SGP), L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (PvvP), B.H. Reussing 
(CDA), J. Simonse (CU-SGP), H.H. Suelmann (CDA), 
T. Tuinenga (PU), R. van der Velde (PvdA), L. Verhage (SP) 
G.P.F. Vilé (D66), G.J.J. van der Wal (CDA) en B. Wielenga 
(VVD)

wethouders de heren W.J. Schutte (CDA) en P.M.S. Vermeulen (D66)

Afwezig:

1. Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen gedaan.

4. Installatie van de nieuwe raadsleden

De geloofsbrieven van de te installeren raadsleden zijn akkoord bevonden door de 
commissie onderzoek geloofsbrieven. Tijdens de raadsvergadering van 25 maart jl. is dit 
door de raad bekrachtigd.

De bovenstaande raadsleden hebben hun raadslidmaatschap aanvaard en de eed danwel 
de belofte afgelegd.

5. Verkiezingsuitslag: eventuele reacties vanuit de fracties

Diverse fracties geven een beschouwing op de verkiezingsuitslag.

6. Raadsagenda 2014-2018
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Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

17. Sluiting

De voorzitter sluit om 20:30 uur de vergadering

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


