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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 2 mei 2018.

Onderwerp
Instelling en samenstelling diverse commissies, benoeming burgerraadsleden

Advies presidium
Het presidium adviseert unaniem positief

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
I benoemen van burgerraadsleden.
II instellen van drie raadscommissies.
III vaststellen van de samenstelling van de raadscommissies.
IV benoemen van (plaatsvervangend) voorzitters van de drie raadscommissies;
V benoemen van de leden van de agendacommissie;
VI benoemen van de vice-voorzitter(s) van de raad;
VII benoemen van drie interne leden van de Rekenkamercommissie;
VIII benoemen van de leden van de Auditcommissie;
IX benoemen van de leden van de Werkgeverscommissie.

Doelstelling
Het nemen van besluiten betreffende het functioneren van de raad, de raadscommissies 
en diverse andere commissies.

Inleiding
Voor het goed functioneren van de gemeenteraad is het belangrijk dat hij besluiten 
neemt over de wijze waarop het raadswerk wordt ingericht. De voorgestelde besluiten 
hebben daarom betrekking op het benoemen van burgerraadsleden, het instellen van 
raadscommissies, het benoemen van de commissieleden en de (plaatsvervangend) 
voorzitters ervan. Ook wordt voorzien in de samenstelling van verschillende andere 
commissies.

Argumenten
Ad. I Elke fractie heeft ter ondersteuning één of twee burgerraadsleden voor benoeming 
voorgedragen.
Ad. II In het presidium van 16 april 2018 is overeenstemming bereikt over het aantal in 
te stellen raadscommissies en de daarbij behorende taakinhoud/beleidsterreinen.
Er wordt voorgesteld ook voor de komende raadsperiode te werken met drie 
raadscommissies.
Ad. III De fracties hebben (burger-)raadsleden aangedragen voor de samenstelling van 
deze raadscommissies. Er wordt voorgesteld om de raadscommissies te laten bestaan uit 
twee leden van elke fractie, met dien verstande dat er voor het CDA in één commissie 
drie leden benoemd worden. Bij elk onderwerp kan er slechts 1 fractielid woordvoerder 
zijn.
Ad. IV Er wordt voorgesteld een aantal (plaatsvervangend) voorzitters te benoemen voor 
de drie raadscommissies, zodat het voorzitterschap kan worden afgewisseld.. In 
voorkomende gevallen kan een commissievergadering ook worden voorgezeten door één 
van de andere raadsleden.
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Ad. V De drie vaste voorzitters van de raadscommissies worden tevens de leden van de 
agendacommissie.
Ad. VI Vanuit de raad is één vice-raadsvoorzitter voorgedragen; voor het geval de vice- 
voorzitter afwezig is of zelf wil deelnemen aan de beraadslagingen, terwijl hij 
tegelijkertijd als voorzitter zou moeten fungeren, is voorzien in een drietal vervangers. 
Ad. VII De Rekenkamercommissie kent een gemengde samenstelling van externe en 
interne leden. Als interne leden worden drie raadsleden voorgedragen, welke de 
instemming hebben van het presidium.
Ad. VIII Uit de raadscommissie BFE wordt van elke fractie één raadslid tevens benoemd 
tot lid van de Auditcommissie.
Ad. IX Vanuit de fracties zijn kandidaten aangereikt voor de werkgeverscommissie voor 
de griffie.

De griffier.

Steller : de heer R.F. Wassink; 06 48 13 46 14; r.wassink@noordoostpolder.nl
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gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAAD
De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de griffier van 2 mei 2018, no. 18.0000191;

BESLUIT:

I de volgende niet-gekozenen te benoemen als burgerraadsleden:
Mevrouw G.C. de Jong-Wattel (CDA)
Mevrouw T.G. Duijster (CU/SGP)
Mevrouw M.J.A. Deen-Menu (PU)
Mevrouw C. Verduin-de Vries (VVD)
De heer M.A. Mulder (ONS)
De heer H. van der Wal (ONS)
Mevrouw I. de Jager (SP)
De heer J. Ronda (SP)
Mevrouw M. Keizer (PvdA)
De heer H. van der Linde (PvdA)
Mevrouw J. van Galen (GL)
Mevrouw L. van Vilsteren (GL)
De heer J.A.E. de Boer (D66)
Mevrouw J.J.J. Weerden (D66)

II. voor de zittingsperiode 2018 - 2022 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: alle Gemeenschappelijke Regelingen, financiën - geldleningen, 
beleggingen, belastingen, algemene uitkering, algemene uitgaven en inkomsten, 
saldi kostenplaatsen en saldo rekening van baten en lasten;

• Economische ontwikkeling / werkgelegenheid; markten, nutsbedrijven, 
bevorderen werkgelegenheid, accountmanagement en acquisitie, recreatie en 
toerisme, cultureel erfgoed.

b. raadscommissie Woonomgeving (WO), met als beleidsterreinen:
• Een groene woonomgeving: natuurbescherming, groenvoorzieningen, grachten, 

waterpartijen, reiniging, riolering, duurzaamheid, energietransitie, milieu en 
project Wellerwaard;

• Een bereikbare gemeente: verkeer en vervoer, wegen/straten/pleinen, 
binnenhavens en waterwegen, waterkeringen;

• Noordoostpolder ontwikkelt door: ruimtelijke ordening, stads- en 
dorpsvernieuwing, bouwgrondexpioitatie, volkshuisvesting, Emmeloord-Centrum, 
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, media;
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• Maatschappelijke participatie; voorkomen, meedoen en ondersteunen (WMO, 
Jeugdwet, Participatiewet) en Volksgezondheid.

III. de raadscommissies als volgt samen te stellen:

a. Raadscommissie Bestuur, Financiën en Economie (BFE):
De heer F.P.J. van Erp (CDA)
De heer T.P.R. Groen (CDA)
De heer S. de Boer (CU-SGP)
Mevrouw T.G. Duijster-van Wijk (CU/SGP)
De heer T. van Steen (PU)
De heer J.T.J. Swart (PU)
Mevrouw E. Lindenbergh (VVD)
De heer J.LP. van Os (VVD)
De heer L.H.M. Lammers (ONS)
De heer B.J. Aling (ONS)
Mevrouw T.G. Hoekstra (SP)
Mevrouw D. van Sluijs (SP)
De heer R. van der Velde (PvdA)
Mevrouw M. Keizer (PvdA)
Mevrouw S.J. Schrijver(GL)
Mevrouw A.H. van Galen (GL)
Mevrouw J.J.J. Weerden (D66)

b. Raadscommissie Woonomgeving:
De heer J.C.M. Goos (CDA)
De heer J.B.M. Bus (CDA)
De heerT.J. van Dijk (CU/SGP)
De heer HJ. Lambregtse (CU/SGP)
De heerT. van Steen (PU)
De heer M. Dieleman (PU)
De heer B. Wielenga (VVD)
De heer J.H. van Ulsen (WD)
De heer B.J. Aling (ONS)
De heer H. van der Wal (ONS)
Mevrouw D. van Sluijs (SP)
De heer J. Ronda (SP)
Mevrouw. H. Wijnhoud (PvdA)
De heer R. van der Velde (PvdA)
De heer H.M. Hekkenberg (GL)
Mevrouw A.J. van Vilsteren (GL)
De heer M.W. van Wegen (D66)

c. Raadscommissie Samenlevingszaken:
Mevrouw M.T. Goelema (CDA)
Mevrouw H. Schot (CDA)
Mevrouw G.C. de Jong-Wattel (CDA)
Mevrouw G.P. Knijnenberg-Alblas (CU/SGP)
De heer Y.M. Mahmoud (CU-SGP)
Mevrouw A.L. Heerspink (PU)
Mevrouw M.J.A. Deen-Menu (PU)
De heer J.L.P. van Os (VVD)
Mevrouw C. Verduin-de Vries (VVD)
Mevrouw T.G. Hoekstra (SP)
Mevrouw I. de Jager (SP)
Mevrouw S. Werkman (ONS)
De heer M.A. Mulder (ONS)
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Mevrouw. H. Wijnhoud (PvdA)
De heer H. van der Linde (PvdA)
Mevrouw S.J. Schrijver (GL)
Mevrouw A.J. van Vilsteren (GL)
De heer J.A.E. de Boer (D66)

IV de volgende leden te benoemen tot commissievoorzitter
de heren T.P.R. Groen (BFE), Y.M. Mahmoud (SLZ), B. Wielenga (WO).
Tot plaatsvervangend commissievoorzitters te benoemen: mevrouw E. Lindenbergh en de 
heren J.C.M. Goos, T. van Steen en H. van Ulsen.
In voorkomende gevallen kan een commissievergadering ook worden voorgezeten door 
één van de andere raadsleden.

V de volgende leden te benoemen voor de agendacommissie
de voorzitters van de commissies, de heren T.P.R. Groen, Y.M. Mahmoud, B. Wielenga 
worden tevens benoemd tot leden van de agendacommissie voor het opstellen van de 
concept-agenda's voor de commissie- en raadsvergaderingen.

VI de volgende leden te benoemen tot vice-voorzitter van de raad
de heer L.H.M. Lammers en in voorkomende gevallen als zijn vervanger de heren J.C.M. 
Goos, T.J. van Dijk en B. Wielenga.

VII de volgende raadsleden tot interne leden van de Rekenkamercommissie:
Mevrouw S.J. Schrijver (GL)
De heer T.J. van Dijk (CU-SGP)
De heer L.H.M. Lammers (ONS)

VIII de volgende leden van de raadscommissie BFE tot leden van de 
Auditcommissie:
De heer F.P.J. van Erp (CDA)
De heer S. de Boer (CU-SGP)
De heer T. van Steen (PU)
De heer J.L.P. van Os (VVD)
Mevrouw T.G. Hoekstra (SP)
Mevrouw S. Werkman (ONS)
R. van der Velde (PvdA)
Mevrouw S.J. Schrijver (GL)
M.W. van Wegen (D66)

IX de volgende leden van de raad tot leden van de Werkgeverscommissie:
De heer J.C.M. Goos (CDA)
De heer H.M. Hekkenberg (GL)
Mevrouw T.G. Hoekstra (SP)
Mevrouw E. Lindenbergh (VVD)
De heerT. van Steen (PU)

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 16 mei 2018.
De griffier, de voorzitter,


