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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder

Bijzondere vergadering van de gemeenteraad 8 mei 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),  T.G. Hoekstra (SP), H. 
van Keulen-Nentjes (CU-SGP), M.B.W. Uitdewilligen (CDA),  
W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA), J.M. van de Velde (D66), 
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).

Vanaf agendapunt 6 zijn mevrouw H.R. Bogaards-Simonse 
(CDA), de heren W.C. Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), H.H. 
Suelmann (CDA) beëindigd als wethouder en zijn de heren J. 
van der Boom (CDA), F.P.J. van Erp (CDA), T. van de Steen 
(PU), J.W. Simonse (CU-SGP) beëdigd als raadslid.

wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren W.C. 
Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), H.H. Suelmann (CDA) en 
H. Wijnants (VVD)

Afwezig: J.J.J. Weerden (PvdA),

1. Opening
De vergadering wordt om 19:30 uur geopend. 

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Verantwoording (in)formatie nieuw college

5. Benoeming plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
presentatie, benoeming en beëdiging wethouders

mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA) is verkozen tot wethouder met 28 stemmen 
voor. 
de heer W.C. Haagsma (PU) is verkozen tot wethouder met 27 stemmen voor en 1 stem 
tegen.
de heer A. Poppe (CU-SGP) is verkozen tot wethouder met 21 stemmen voor, 2 blanco 
stemmen en 5 stemmen tegen.
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de heer H.H. Suelmann (CDA)  is verkozen tot wethouder met 25 stemmen voor en 3 blanco 
stemmen. 
en H. Wijnants (VVD) is verkozen tot wethouder met 25 stemmen voor, 2 blanco 
stemmen en 1 stem tegen. 

 

6. Beëdiging nieuwe raadsleden

De heren J. van der Boom (CDA), F.P.J. van Erp (CDA), T. van de Steen (PU), J.W. 
Simonse (CU-SGP) zijn beëdigd als raadslid.
 

7. Instelling en samenstelling raadscommissies, benoeming burgerraadsleden 
en leden diverse overige commissies

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

I.   Voor de zittingsperiode 2014 - 2018 van de gemeenteraad de volgende

      raadscommissies in te stellen:
a. raadscommissie Bestuur, financiën en economie (BFE), met als beleidsterreinen:         

Bestuur en organisatie: bestuursondersteuning, bestuursorganen, internationale •

contacten, voorlichting en public relations; Dienstverlening: Burgerdiensten en 
project Dienstverlening; Veiligheid: openbare orde en veiligheid, brandweer en 
rampenbestrijding;

Financiën: financiën – geldleningen, beleggingen, belastingen, algemene •

uitkering, algemene uitgaven en inkomsten, saldi kostenplaatsen en saldo 
rekening van baten en lasten;

Economische ontwikkeling / werkgelegenheid; markten, bevorderen •

werkgelegenheid, nutsbedrijven, accountmanagement en acquisitie.
b. raadscommissie Woonomgeving (WO), met als beleidsterreinen:

Een groene woonomgeving: natuurbescherming, groenvoorzieningen, grachten, •

waterpartijen, reiniging, riolering, milieu en project Wellerwaard;

Een bereikbare gemeente: verkeer, wegen/straten/pleinen, binnenhavens en •

waterwegen, waterkeringen;
Noordoostpolder ontwikkelt door: ruimtelijke ordening, stads- en •

dorpsvernieuwing bouwgrondexploitatie, volkshuisvesting, Stadshart, Emmelhage, 
bouw- en woningtoezicht.

c.  raadscommissie Samenlevingszaken (SLZ), met als beleidsterreinen:
Leren in Noordoostpolder: onderwijstaken, onderwijshuisvesting, volwassenen-•

educatie, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk;

Ontspannen in Noordoostpolder: zwembad, sportaccomodaties, bevorderen •

sportbeoefening, centrum kunstzinnige vorming, bibliotheek, cutuur, cultureel 
erfgoed, media, recreatie en toerisme;

Maatschappelijke participatie: ouderenbeleid, minderhedenbeleid, armoedebeleid, •

uitstroombevordering, sociale werkvoorziening, re-integratiebeleid, 
maatschappelijke zorg, sociaal-cultureel werk, vervoers- en woonvoorzieningen, 

huishoudelijke ondersteuning, volksgezondheid.

II.  de raadscommissies als volgt samen te stellen:
Raadscommissie Bestuur, Financiën en Economie (BFE):a.

De heer F.P.J. van Erp (CDA)
De heer T. Groen (CDA)
De heer J. van der Boom (CDA)
Mevrouw H. van Keulen-Nentjes (CU/SGP)
De heer A.K.C. Quist (CU/SGP)
De heer T. Tuinenga (PU)
De heer M.C. Ritsema (PU)
De heer W.P. Keur (VVD)
De heer J.H. van Ulsen (VVD)
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Mevrouw T.G. Hoekstra (SP)
Mevrouw D. van Sluijs (SP)
Mevrouw S. Werkman (ONS)
De heer B.J. Aling (ONS)
Mevrouw J.J.J. Weerden (PvdA-GroenLinks)
De heer G.P.F. Vilé (D66)
De heer P.M.S. Vermeulen (D66)
De heer A.J.R. Jacobs (PvvP)
De heer T. Nijdam (PvvP)

b. Raadscommissie Woonomgeving:
De heer J.C.M. Goos (CDA)
Mevrouw W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA) 
De heer G.J.J. van der Wal (CDA)
De heer T.J. van Dijk (CU/SGP)
De heer H.J. Lambregtse (CU/SGP)
De heer T. van Steen (PU)
De heer T. Tuinenga (PU)
De heer B. Wielenga (VVD)
Mevrouw E.A.M. Menu-Rood (VVD)
De heer M. Dekker (SP)
De heer J.L.M. Nijholt (SP)
De heer A.D. van de Beek (ONS)
De heer R. Warmolts (ONS)
De heer A. Klein Tijssink (PvdA-GroenLinks)
De heer H.M. Hekkenberg (PvdA-GroenLinks)
De heer P.M.S. Vermeulen (D66)
De heer M.W. van Wegen (D66)
De heer T. Nijdam (PvvP)
De heer J.T.A. Elschot (PvvP)

c. raadscommissie Samenlevingszaken:
Mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA)
De heer B.H. Reussing (CDA)
De heer J. Simonse (CU/SGP)
De heer J.W. Simonse (CU/SGP)
Mevrouw E. van Elk (PU)
Mevrouw I. van der Kooij (PU)
Mevrouw E. Blokhuis-Lindenbergh (VVD)
De heer W.P. Keur (VVD)
De heer L. Verhage (SP)
Mevrouw T.G. Hoekstra (SP)
De heer A.D. van de Beek (ONS)
De heer L.H.M. Lammers (ONS)
De heer R. van der Velde (PvdA-GroenLinks)
Mevrouw J.M. van de Velde (D66)
De heer G.P.F. Vilé (D66)
De heer J.T.A. Elschot (PvvP)
De heer A.J.R. Jacobs (PvvP)

III.  benoeming tot commissievoorzitters en agendacommissie
Tot voorzitters van de raadscommissies te benoemen mevrouw T.G. Hoekstra, mevrouw 
W.J. Veendrick, H. van Keulen en de heer L.H.M. Lammers. Deze commissievoorzitters 
vormen samen tevens de agendacommissie voor het opstellen van de concept-agenda’s 
voor de Rondetafelgesprekken en de raadsvergaderingen.
Tot plaatsvervangend voorzitters te benoemen: mevrouw E. van Elk en de heren 
B. Wielenga, T.J. van Dijk, R. van der Velde, F.P.J. van Erp, J.C.M. Goos, G.P.F. Vilé. 
In voorkomende gevallen kan een commissievergadering ook worden voorgezeten door 
één van de andere raadsleden. 
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IV de volgende niet-gekozenen te benoemen als burgerraadsleden:

De heer T.P.R. Groen (CDA)
De heer A.K.C. Quist (CU/SGP)
De heer M.C. Ritsema (PU)
Mevrouw I. van der Kooij (PU)
Mevrouw E.A.M. Menu-Rood (VVD)
De heer J.H. van Ulsen (VVD)
Mevrouw D. van Sluijs (SP)
De heer J.L.M. Nijholt (SP)
De heer B.J. Aling (ONS)
De heer R. Warmolts (ONS)
De heer H.M. Hekkenberg (PvdA-GroenLinks)
De heer A. Klein Tijssink (PvdA-GroenLinks)
De heer P.M.S. Vermeulen (D66)
De heer M.W. van Wegen (D66)
De heer J.T.A. Elschot (PvvP)
De heer A.J.R. Jacobs (PvvP)

V de volgende raadsleden tot interne leden van de Rekenkamercommissie:
De heer G.P.F. Vilé (D66)
Mevrouw E. van Elk (PU)
Mevrouw S. Werkman (ONS)

VI de volgende leden van de raadscommissie BFE tot leden van de 
Auditcommissie:

De heer F.P.J. van Erp (CDA)
Mevrouw H. van Keulen (CU-SGP)
De heer T. Tuinenga (PU)
De heer W.P. Keur (VVD)
Mevrouw T.G. Hoekstra (SP)
Mevrouw S. Werkman (ONS)
Mevrouw J.J.J. Weerden (PvdA-GroenLinks)
De heer G.P.F. Vilé (D66)
De heer T. Nijdam (PvvP)

De onder IV genoemde personen, met uitzondering van de dhr. A.J.R. Jacobs, 
zijn vervolgens beëdigd als burgerraadslid. (De heer Jacobs zal worden beëdigd 

in de raad van 30 juni.)

8. Benoeming plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

Besluit: De heer Lammers is bij acclamatie verkozen tot waarnemend voorzitter.
De heer L.H.M. Lammers aan te wijzen als waarnemend voorzitter van de raad en de 
nestor van de raad als zijn vervanger.

9. Presentatie coalitieakkoord 2014-2018

De standpunten over het coalitieakkoord zijn besproken en uitgewisseld.

10. Vaststellen verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden
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Besluit: Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen met 

aantekening van het feit dat de fractie van SP wordt geacht te hebben tegen 
gestemd.
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 vast te stellen.

De fractie van de SP heeft een amendement (2014-05-I) over aanpassing 
raadsvergoeding ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 3 (SP)
Tegen :  25  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP)

11. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014 vast te 
stellen.

12. Sluiting

De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering

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


