
 
Gemeente Noordoostpolder 
t.a.v. burgemeester dhr. R.T. de Groot 
Postbus 155 
8300 AD  Emmeloord 

Emmeloord, 4 mei 2022 
 

Betreft: schriftelijk verzoek raadsvergadering ex. art. 17 lid 2 Gemeentewet 
 
 
Geachte voorzitter van onze gemeenteraad, 
 
Op 5 april jl. hebben de informateurs hun verslag uitgebracht aan de gemeenteraad en 
hebben partijen in het debat aangegeven dit advies op te volgen. In de week erna is door de 
Politieke Unie gekozen voor de vijfde optie (optie 3b) genoemd in het informateursverslag. 
Onze fractie maakt zich zorgen over het verloop van het formatieproces. 
 
Na zorgvuldig fractieberaad vragen we een raadsvergadering aan op grond van art. 17 lid 2 
Gemeentewet over het formatieproces. Graag lichten we in deze brief de achtergrond van 
ons verzoek toe. 
 
Advies informateurs is als eerste optie: onderzoek PU, CU/SGP en CDA 
 
De informateurs A. van Daalen en J.C. Westmaas hebben op 5 april jl. hun advies 
uitgebracht. Hierbij wordt aangegeven wat de opties zijn en welke route hiervoor 
volgordelijk doorlopen dient te worden. Ook de mondelinge toelichting van informateur mr. 
J.C. Westmaas is hierbij volstrekt duidelijk. 
 
De eerste optie is daarbij omschreven met onder meer de volgende tekst: De uitslag van de 
verkiezingen geeft geen indicatie van de kiezer dat er in de basis per definitie een andere 
afslag genomen moet worden. De nu samenwerkende partijen hebben als geheel geen grote 
verschuiving gekend. In programmatische zin is er daarnaast eveneens geen bezwaar om als 
eerste uitgangspunt te kijken naar PU, CU/SGP en CDA als logische derde, zij hebben 
immers samen een meerderheid met drie partijen. (p. 2 Informateursverslag). 
 
De informateurs constateren daarbij twee onderwerpen die belemmerende factoren kunnen 
zijn, namelijk de zondagsopenstelling van winkels en softdrugsbeleid, in het bijzonder de 
komst van de coffeeshop (p. 2 Informateursverslag). 
 
Het proces van formatie verloopt naar ons beeld niet zorgvuldig 
 
Onze fractie constateert, naar ons huidig beeld, dat is afgeweken van het 
informateursadvies. Hierover wensen we verantwoording te ontvangen tijdens deze 
raadsvergadering over de tot op heden gevolgde route. 
 
ChristenUnie-SGP en CDA hebben afzonderlijk één gesprek van 1 uur gevoerd met de 
Politieke Unie. Zonder dat hier door de partijen een verslag van is ontvangen of conclusies 
uit dit gesprek zijn gedeeld. Van onderhandelen of formeren is geen sprake geweest. Optie 1 
is niet in gezamenlijkheid met de partijen inhoudelijk besproken. Het formatieproces voldoet 
hiermee niet aan ons beeld van een zorgvuldig formatieproces. Onder zorgvuldig verstaan 
wij: voer op inhoud gesprekken over de onderwerpen die de informateurs benoemd hebben, 
onderzoek mogelijkheden voor een compromis en leg dit vast. 
 
  



Voor de duidelijkheid hebben we een tijdslijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. 
 
Verzoek om raadsvergadering zorgvuldig overwogen 
 
Een aanvraag voor een raadsvergadering is voor onze fractie geen lichtvaardig besluit. Wij 
menen dat een grote kiezersgroep niet zorgvuldig is gehoord in het formatieproces. Een 
veelgehoorde uitspraak in onze fractie is ‘als we er nu na een onderhandeling niet 
uitgekomen waren, dan hadden we er begrip voor kunnen opbrengen, maar nu… na één 
inventariserend gesprek van één uur, over 4 opties heenstappen…daar zijn geen woorden 
voor’. 
 
We zijn een fractie die constructief te werk wil gaan. Dat geldt ongeacht of we plaatsnemen 
in coalitie of oppositie. Bij die constructieve houding hoort dat we ons eerst hebben 
bezonnen. We hebben intern en extern advies ingewonnen. En een gesprek met de 
formateur aangevraagd en gevoerd. Vervolgens zijn we tot deze stap gekomen om te 
verzoeken om een raadsvergadering. 
 
Ons doel is om in deze raadsvergadering meer uitleg te krijgen van de Politieke Unie en, zo 
mogelijk, de formateur. Zodat voor onszelf en voor onze inwoners duidelijk wordt welke 
route is doorlopen. Onze vraag aan andere fracties is ook om te reflecteren op ons beeld van 
het formatieproces. 
 
Onze gemeente verdient een college wat zorgvuldig en transparant tot stand komt, met 
draagvlak in de samenleving. Het is onze intentie dat deze vergadering hieraan bijdraagt. 
 
Datum raadsvergadering 
 
Graag gaan we in overleg over de datum van de raadsvergadering. Met inachtneming van de 
oproeptermijn zoals vastgelegd in art. 7 lid 1 Reglement van orde 2021, is ons voorstel de 
vergadering te plannen op dinsdag 10 mei of woensdag 11 mei. 
 
Deze brief geldt als schriftelijke opgave van redenen in de zin van art. 17 lid 2 Gemeentewet 
en kan daarmee worden toegevoegd aan de raadsagenda. 
 
Bij voorbaat dank voor het uitschrijven van de raadsvergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anjo, Gerda, Gerdien, Sjoerd, Tobias, Yosef  
Fractie ChristenUnie-SGP Noordoostpolder 
 
 
 
 
  



Bijlage 1 – Tijdslijn 
 
 

 Op 5 april is verslag uitgebracht door de informateurs (gemeenteraadsvergadering); 
 Op 11 april jl. zijn we als fractie uitgenodigd voor een gesprek van een uur met 

formateur Van Daalen en dhr. T. van Steen en dhr. A. Tuinenga (Politieke Unie). 
(Voor de volledigheid: de brieven over de zondagsopenstelling zijn na dit gesprek 
gedeeld. De brieven waren ten tijde van het gesprek niet bekend en zijn ook niet 
besproken.) 

 Van dit gesprek hebben we geen inhoudelijke terugkoppeling ontvangen. Naar wij 
begrepen hebben, hebben op 13 en 14 april gesprekken met andere partijen 
plaatsgevonden. 

 Op Goede Vrijdag 15 april ’s morgens is een persbericht naar buiten gebracht over 
optie 3b. Nagenoeg gelijktijdig ontvingen we een telefoontje van formateur Van 
Daalen dat de eerste 4 opties uit het verslag niet worden gevolgd (1, 1b, 2, 3), maar 
gekozen is voor de laatste optie in het verslag (3b). 

 Direct na het paasweekend, op 19 april, hebben we een email gestuurd naar de 
formateur (zie bijlage 2) waarin we bezwaar hebben gemaakt tegen het verloop van 
het formatieproces en een gesprek hebben aangevraagd bij de formateur. Op 28 april 
heeft dit gesprek plaatsgevonden.  

  



Bijlage 2 – Email vanuit CU-SGP op 19 april jl. met bezwaar verloop formatieproces 
 
Email d.d. 19 april 2022 
 
 
Beste Andries, 
  
Afgelopen week op maandag 11 april hebben we elkaar gesproken tussen 15:00 en 16:00 samen met de 
PU. We zijn afgelopen vrijdag verrast door de uitkomst van het formatieproces waarbij onze partij is 
uitgesloten van coalitie deelname op basis van dit ene gesprek. Wij zouden hier graag over in gesprek 
gaan om dit toegelicht te krijgen. 
  
We maken in ieder geval bezwaar tegen het verloop van het formatie proces. De informateurs hebben 
duidelijk aangegeven dat er een stabiel bestuur nodig is en dat de eerste optie met PU, CDA en CU-SGP 
als eerste serieus verkend moet worden. Dit is niet gebeurd zien wij en dat betreuren wij.  
  
We gaan hier graag zo spoedig als mogelijk over in overleg.  
  
We horen graag van u. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Anjo Simonse en Yosef Mahmoud 
 


