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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeioord, 27 juni 2022.

Onderwerp
Benoeming (plv.) commissievoorzitters en lid agendacommissie

Advies raadscommissie
De fractievoorzitters adviseren positief.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Het volgende lid te benoemen tot commissievoorzitter: mevrouw S.J. Schrijver (GL);
2. De volgende leden tot plaatsvervangend commissievoorzitters te benoemen: mevrouw M.B.W. 

Uitdewilligen (CDA) en de heren T.J. Van Dijk (CU-SGP) en L.H.M. Lammers (ONS).
3. Het volgende lid te benoemen als lid van de agendacommissie: mevrouw S.J. Schrijver (GL);
Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

Doelstelling
De nog vacante functies voor (plv.) voorzitters invullen.

Inleiding
Bij de vaststelling van diverse benoemingen ten behoeve van het goed functioneren van de 
gemeenteraad in deze raadsperiode bleven nog enkele posten niet ingevuld. Wij stellen u voor 
bijgaand benoemingsbesluit, waar de genoemde voordracht in is verwerkt, vast te stellen.

Argumenten
1.1 In het fractievoorzittersoverleg van 27 juni is overeenstemming bereikt over de nog te benoemen 
(plv.) commissievoorzitters. Daarmee worden de vacante posities ingevuld.

2.1 Er wordt aanvullend op het raadsbesluit van 31 mei voorgesteld een vaste voorzitter te benoemen 
en enkele plaatsvervangend voorzitters. In voorkomende gevallen kan een commissievergadering ook 
worden voorgezeten door één van de andere raadsleden.

3.1 De vaste voorzitters van de raadscommissies zijn tevens de leden van de agendacommissie, 
aangevuld met een vierde lid, niet zijnde een commissievoorzitter.

Kanttekeningen
Op basis van de Verordening auditcommissie Noordoostpolder 2014 is de voorzitter van de commissie 
financiën (BFE) tevens voorzitter van de Auditcommissie. Dit behoeft geen aanvullend besluit.

Planning/uitvoering
De benoemingen gaan in per 4 juli 2022

Bijlagen
Geen

Het college van burgemeester en wethouders, 
de griffier, ____de burgemeester,
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Steller: de heer R.F. Wassink, 0527633315; r.wassink@noordoostpolder.nl

mailto:r.wassink@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2022, no. 22.0001055;

gelet op artikel gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; gelet op het Reglement van orde van de raad 
van de gemeente Noordoostpolder 2021; gelet op de Verordening op de raadscommissies 2021;

BESLUIT:

1. Het volgende lid te benoemen tot commissievoorzitter: mevrouw S.J. Schrijver (GL);
2. De volgende leden tot plaatsvervangend commissievoorzitters te benoemen: mevrouw 

M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren T.J. Van Dijk (CU-SGP) en L.H.M. Lammers (ONS).
3. Het volgende lid te benoemen als lid van de agendacommissie: mevrouw S.J. Schrijver (GL);

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

Aldus besloten in de openbare vergadering


