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Emmeloord, 29 augustus 2014.

Onderwerp
Werkgeverscommissie.

Advies presidium
Het presidium adviseert postief over dit voorstel.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Mevrouw T.G. Hoekstra te benoemen als lid van de werkgeverscommissie met ingang 
van 8 september 2014.
2. De verordening werkgeverscommissie griffie Noordoostpolder zoals vastgesteld op 13 

januari 2013 in te trekken met ingang van 28 juni 2014.

Doelstelling
De vacature die is ontstaan in de werkgeverscommissie opnieuw in te vullen en een 

omissie herstellen.

Inleiding
De heer L. Verhage heeft om persoonlijke redenen besloten zijn raadslidmaatschap te 

beëindigen. Daarmee is een vacature ontstaan in de werkgeverscommissie. Voorgesteld 
wordt om mevrouw Hoekstra te benoemen als lid van de werkgeverscommissie.

Daarnaast is per abuis bij vaststelling van de nieuwe verordening op de 

werkgeverscommissie verzuimd om de oude verordening in te trekken. Deze omissie 
wordt hersteld met dit raadsbesluit.

Argumenten

Om de werkgeverscommissie weer op volle sterkte te laten functioneren dient te 1.
ontstane vacature te worden opgevuld. Het presidium stelt voor om mevrouw T.G. 
Hoekstra te benoemen. 
Het was de bedoeling dat de nieuwe verordening werkgeverscommissie de oude 2.

verordening zou vervangen. Door intrekking van de oude verordening worden 
misverstanden voorkomen over de vraag of de oude en de nieuwe verordening 
naast elkaar bestaan. De intrekking geschiedt met terugwerkende kracht op het 
moment dat de nieuwe verordening in werking is getreden (28 juni 2014)

Kanttekeningen
-
Planning/uitvoering

-
Bijlagen
-
De griffier,

Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff

Steller : mevrouw J. Kattenberg; 35 03; d.kattenberg@noordoostpolder.nl



No. 264183-2

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de griffier van 29 augustus 2014, no. 264183-1;

gelet op artikel 83 gemeentewet

B E S L U I T:

1. Mevrouw T.G. Hoekstra te benoemen als lid van de werkgeverscommissie met ingang 
van 8 september 2014.

2. De verordening werkgeverscommissie griffie Noordoostpolder zoals vastgesteld op 24 
januari 2013 in te trekken met ingang van 28 juni 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 8 september 2014.
De griffier,            de voorzitter,


