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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 30 mei 2022

Onderwerp
Instelling raadscommissies, benoeming raadscommissieleden en leden diverse overige commissies

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. raadscommissieleden te benoemen;
2. drie raadscommissies in te stellen.
3. (plaatsvervangend) voorzitters van de drie raadscommissies te benoemen;
4. leden van de Klankbordcommissie burgemeester te benoemen;
5. vicevoorzitter(s) van de raad te benoemen;
6. leden van de agendacommissie te benoemen;
7. leden van de Auditcommissie te benoemen;
8. leden van de Werkgeverscommissie griffie te benoemen;
9. leden van de Commissie onderzoek geloofsbrieven te benoemen;
10. leden van de Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen te benoemen;

Onderbouwing keuze voor het voorgenomen besluit

Ad. 1 Elke fractie heeft ter ondersteuning van de fractie één of twee raadscommissieleden voor 
benoeming voorgedragen.

Ad. 2 In het fractievoorzittersoverleg van 11 april 2022 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. 3 Er wordt voorgesteld een drietal vaste voorzitters te benoemen voor de drie raadscommissies en 
enkele plaatsvervangend voorzitters. In voorkomende gevallen kan een commissievergadering ook 
worden voorgezeten door één van de andere raadsleden.

Ad. 4 Voor de klankbordgesprekken met de burgemeester dienen volgens de verordening vijf 
raadsleden te worden benoemd.

Ad. 5 Vanuit de raad wordt een vice-raadsvoorzitter voorgedragen; voor het geval de vicevoorzitter 
afwezig is of zelf wil deelnemen aan de beraadslagingen, terwijl hij tegelijkertijd als voorzitter zou 
moeten fungeren, is voorzien in een aantal vervangers.

Ad. 6 De drie vaste voorzitters van de raadscommissies worden tevens de leden van de 
agendacommissie, aangevuld met een vierde lid, niet zijnde een commissievoorzitter.

Ad. 7 Uit de raadscommissie BFE wordt van elke fractie één raadslid tevens benoemd tot lid van de 
Auditcommissie.

Ad. 8 Vanuit de fracties zijn kandidaten aangereikt voor de werkgeverscommissie voor de griffie.

Ad. 9 Voor de vaste Commissie onderzoek geloofsbrieven, t.b.v. van benoemingen van raadsleden, 
commissieleden en wethouders, dienen volgens de verordening drie raadsleden en twee vervangende 
leden te worden benoemd.

Ad. 10 De werkgroep Gemeenschappelijke regelingen telt acht raads(commissie)leden
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Wij stellen u voor bijgaand instellings- en benoemingsbesluit, waar bovengenoemde voorstellen in zijn 
verwerkt, vast te stellen.
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier d.d. 25 mei 2022 no. 22.0000899 

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. de volgende commissieleden te benoemen:
Mevrouw A. Leijten (Politieke Unie)
De heer W.A. Ritsema (Politieke Unie)
De heer L. Post (CDA)
Mevrouw R.A. van Urk (CDA)
Mevrouw J.G.M. Marinussen (PvdA)
Mevrouw M.P.I. van der Bend (PvdA)
De heer J.A.E. de Boer (D66)
De heer D. Gebbink (D66)
Mevrouw A.J. van Vilsteren (GroenLinks)

2. voor de zittingsperiode 2022 - 2026 van de gemeenteraad de volgende 
raadscommissies in te stellen:

Raadscommissie Bestuur, financiën en economische zaken (BFE), met als beleidsterreinen:
• Bestuur:

Gemeentebestuur, bestuursorganisatie, communicatie
Regionale samenwerking (Flevoland en Regio Zwolle, Regionale Energie Strategie) en 
verbonden partijen (Veiligheidsregio, OFGV, GGD, IJsselmeergroep),
Dienstverlening en participatie: werken voor en met de samenleving 
Veiligheid: openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding,
Vergunningen, toezicht en handhaving

• Financiën, grondexploitaties
• Economische ontwikkeling

Sociaal-economisch beleid, gebiedsmarketing, onderwijs&arbeidsmarkt (o.a.
WerkCorporatie en Concern voor werk), bedrijventerreinen, ondernemersklimaat, 
innovatie, duurzaam ondernemen 
Toerisme en recreatie, evenementenbeleid 
Nutsbedrijven
Cultureel erfgoed, Werelderfgoedcentrum en gebiedsontwikkeling Schokland

• Maatschappelijk vastgoed: Voorzien in Vastgoed (ViV)
(in het kader van grote projecten valt dit onder BFE en afhankelijk van het onderwerp samen 
met WO en/of SLZ)

Onderwijshuisvesting, VO-campus, cultuurhuisvesting, zwembad

Raadscommissie Woonomgeving (WO), met als beleidsterreinen:
• Omgevingswet: fysieke, sociale en economische domein

Omgevingsvisie (structuurvisie): een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (samen 
met SLZ)

o Openbare ruimte, landschap, groenvoorziening, afval, riolering, natuur/milieu 
o Welstandsbeleid

Omgevingsplan: juridische regels voor bestemmingen (o.a. vrijkomende agrarische 
erven) en gemeentelijke verordeningen
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• Woningbouwopgave
Stads- en dorpsontwikkeling, ontwikkelperspectieven 
Flevoland bouwt voor Nederland

• Veilige wegen met vlotte doorstroming
mobiliteit, verkeer en vervoer

• Energietransitie en klimaat (m.u.v. Regionale Energie Strategie)

Raadscommissie Samenlevingszaken (SLZ), met als beleidsterreinen:
• Omgevingsvisie: een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (samen met WO)

Gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid, inclusieve samenleving
• Opvoeding en onderwijs:

Peuterspeelopvang en kinderopvang,
Onderwijsondersteuning/expertisecentrum, leerlingenvervoer, leerplicht, taal en
geletterdheid, volwassenen-educatie
Inburgering

• Sporten en bewegen
Sportvoorzieningen, recreatieve sportbeoefening, gezonde leefstijl

• Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Cultuurbedrijf, Bibliotheek

• Sociaal domein
Volksgezondheid en zorg (digitalisering)
Wmo, welzijn, ouderen (wonen en zorg)
Jeugd
Participatiewet
Minimabeleid, schulddienstverlening, armoede en bijstand.

3. het volgende lid te benoemen tot vicevoorzitter van de raad
de heer T.J. van Dijk
en in voorkomende gevallen als zijn vervangers de heren L.H.M. Lammers en W.C. Haagsma

4. de volgende leden te benoemen tot (plv.) commissievoorzitters
Mevrouw H. Wiedijk (ONS)
De heer W.C. Haagsma (PU)
Vacature
Tot plaatsvervangend commissievoorzitters te benoemen: de heren T E. Langenberg en J.L.P. van 
Os; in voorkomende gevallen kan een commissievergadering worden voorgezeten door een ander 
raadslid.

5. de volgende leden te benoemen als agendacommissie
de voorzitters van de commissies, mevrouw H. Wiedijk (ONS), de heer W.C. Haagsma (PU), en 
vacature; aanvullend wordt de heer J.L.P. van Os (WD) benoemd tot lid van de agendacommissie.

6. de volgende vijf leden te benoemen tot leden van de klankbordcommissie 
burgemeester-gemeenteraad

De heer B.J. Aling (ONS)
De heer T.J. van Dijk (CU-SGP)
Mevrouw M.T. Goelema (CDA)
De heer H M. Hekkenberg (GL)
De heer J.L.P. van Os (WD)

7. de volgende leden van de raadscommissie BFE tot leden van de Auditcommissie:
Mevrouw A. Evers-Kuiken (PU)
De heer L. Geerts (CDA)
De heer S. de Boer (CU-SGP)
De heer J.L.P. van Os (WD)
De heer L.H.M. Lammers (ONS)
Mevrouw L. Mulder-Top (PvdA)
Mevrouw S.J. Schrijver (GL)
De heer M.W. van Wegen (D66)
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8. de volgende leden van de raad te benoemen tot leden van de Werkgeverscommissie:
De heer M. van der Slikke (CDA)
De heer H M. Hekkenberg (GL)
Mevrouw L. Mulder-Top (PvdA)

9. de volgende leden van de raad te benoemen tot lid van de Commissie onderzoek 
geloofsbrieven:

Mevrouw A L. Heerspink (PU)
Mevrouw G. Lambregtse-Baan (CU-SGP)
De heer J.B.M. Bus (CDA)
De.heer L.H.M. Lammers (ONS - plv. lid)
De heer H. van der Linde (PvdA - plv. lid)

10. de volgende (commissie)leden te benoemen in de werkgroep Gemeenschappelijke 
Regelingen, doorgaans raadsrapporteurs genoemd:

De heerT.E. Langenberg (PU)
Mevrouw Y. Knobbout (PU)
De heer S. de Boer (CU-SGP)
Mevrouw G. Lambregtse-Baan (CU-SGP)
De heer L. Geerts (CDA)
De heer J.M. Halma (WD)
Mevrouw L. Mulder-Top (PvdA)
De heer W.M. van Wegen (D66)
Vacature

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2022.
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Verslag van de commissie uit de raad van de gemeente Noordoostpolder, betreffende het 
onderzoek van de geloofsbrieven, d.d. 30 mei 2022.

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

Mevrouw A. Leijten (Politieke Unie)
De heer W.A. Ritsema (Politieke Unie)
Mevrouw R.A. van Urk (CDA)
De heer L. Post (CDA)
Mevrouw J.G.M. Marinussen (PvdA)
Mevrouw M.P.I. van der Bend (PvdA)
De heer J.A.E. de Boer (D66)
De heer D. Gebbink (D66)
Mevrouw A.J. van Vilsteren (GroenLinks)

heeft onderzocht en in orde bevonden.

De commissie adviseert u om vast te stellen dat genoemde personen als commissielid van de gemeente 
Noordoostpolder kan worden geïnstalleerd met ingang van 31 mei 2022.

De commissie voornoemd,

Mevrouw G. Lambregtse-Baan, voorzitter

De heer J.B.M. Bus, lid


