Emmeloord, 6 september 2021.
Onderwerp
Benoeming commissieslid ONS Noordoostpolder
Advies fractievoorzittersoverleg
De fractievoorzitters adviseren positief.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Mevrouw H.M. Wiedijk te Emmeloord als commissielid en tevens als lid van de raadscommissie
Woonomgeving voor de fractie van ONS Noordoostpolder te benoemen.
Doelstelling
De raadsfractie van ONS Noordoostpolder in de gelegenheid stellen het raadscommissiewerk over
meerdere personen te verdelen door het benoemen van een nieuw commissielid.
Inleiding
Elke fractie heeft de mogelijkheid om twee commissieleden te laten benoemen. ONS Noordoostpolder
heeft momenteel geen commissieleden, na het vertrek van de heren M.A. Mulder en E. van Dorp. De
fractie draagt mevr. H.M. Wiedijk voor.
Argumenten
De kandidaat is benoembaar
Mevr. H.M. Wiedijk heeft bewilligd in haar voordracht tot commissielid. Zij is woonachtig in de
gemeente en niet uitgesloten van het kiesrecht. Ingevolge deze toets is de betrokkene benoembaar.
Zij wordt voor benoeming in uw vergadering van 13 september 2021 als commissielid voorgedragen
en zal dan ook worden geïnstalleerd. Genoemde kandidaat zal tevens benoemd worden als lid van de
raadscommissie Woonomgeving.
Kanttekeningen
Commissie van onderzoek geloofsbrieven
Een commissie van onderzoek uit de gemeenteraad zal de geloofsbrieven van genoemde kandidaat
voorafgaande aan de raadsvergadering nog beoordelen.
Bijlagen
Geen.
De griffier,

Portefeuillehouder
Steller

de voorzitter,

: R.T. de Groot
: de heer R.F. Wassink; 0527633315; r.wassink@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van voorzitter en griffier van 6 september 2021, no. 21.0005600;
gelet op artikel 5 van het Reglement van Orde van de Raad 2021 en artikel 4 van de Verordening op
de raadscommissies 2021;
B E S L U I T:
Mevrouw H.M. Wiedijk te Emmeloord als commissielid en tevens als lid van de raadscommissie
Woonomgeving voor de fractie van ONS Noordoostpolder te benoemen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 13 september 2021.
De griffier,
de voorzitter,

