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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 27 juni 2022

Onderwerp
Benoeming commissielid WD

Advies Fractievoorzittersoverleg
De fractievoorzitters adviseren positief.

Aan de raad
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Als commissielid voor de fractie van WD te benoemen de heer A.E. ten Napel te Emmeloord.

Doelstelling
De raadsfractie van WD 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. WD heeft momenteel 
geen commissieleden. De fractie draagt de heer A.E. ten Napel voor.

Argumenten
De kandidaat is benoembaar
De heer A.E. ten Napel heeft bewilligd in zijn voordracht tot commissielid. Hij is woonachtig in de 
gemeente en niet uitgesloten van het kiesrecht. Ingevolge deze toets is de betrokkene benoembaar. 
Hij wordt voor benoeming in uw vergadering van 4 juli 2022 als commissielid voorgedragen en zal dan 
ook worden geïnstalleerd.

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.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 27 juni 2022, no. 2022.00253;

gelet op artikel 5 van het Reglement van Orde van de Raad 2021 en artikel 4 van de Verordening op 
de raadscommissies 2021

BESLUIT:

Als commissielid voor de fractie van WD te benoemen de heer A.E. ten Napel te Emmeloord.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 juli 2022.
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Verslag van de commissie uit de raad van de gemeente Noordoostpolder, betreffende het 
onderzoek van de geloofsbrieven, d.d. 4 juli 2022.

De door de raad van de gemeente Noordoostpolder benoemde commissie Onderzoek geloofsbrieven 
verklaart dat zij de geloofsbrieven van het te installeren commissielid

de heer A.E. ten Napel 

heeft onderzocht en in orde bevonden.

De commissie adviseert u om vast te stellen dat genoemde persoon als commissielid van de gemeente 
Noordoostpolder kan worden geïnstalleerd met ingang van 4 juli 2022.

De commissie voornoemd,

Mevrouw G. Lambregtse-Baan, voorzitter

De heer J.B.M. Bus, lid


