
Emmeloord, 20 mei 2022

De burgemeester van Noordoostpolder roept de leden van de raad op tot het houden van een 
openbare vergadering op 31 mei 2022 om 19:30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis te 
Emmeloord.

De voorzitter.

Agenda
01  19.30 uur Opening

02 Vaststelling agenda

03 Mededelingen

04 Besluitenlijst 11 mei en 18 mei

05 Verantwoording formatie nieuw college
Andries van Daalen/Toon van Steen krijgen gelegenheid om hierover een 
terugkoppeling te geven richting raad (en bevolking). Aansluitend mogelijkheid 
voor een reactie van de fracties. Er vindt geen besluitvorming plaats, maar e.e.a. 
mondt uit in het volgende agendapunt.

06 Presentatie, benoeming en installatie wethouders
Presentatie van de kandidaat-wethouders, waarbij per wethouder kort 
gelegenheid is om vragen te stellen.
Er vindt besluitvorming plaats aan de hand van het raadsvoorstel. Dit gaat bij 
schriftelijke stemming (is wettelijk verplicht bij stemming over personen); de 
namen staan op het stembriefje, evenals een leeg vakje, omdat de stemming vrij 
is. Stembureau wethoudersverkiezing: W.M. van Wegen (vz.), J.B.M. Bus en G. 
Lambregtse-Baan.
Aansluitend installatie nieuw college.

07 Installatie nieuwe raadsleden
Een drietal nieuwe raadsleden wordt benoemd: Y. Knobbout (PU), S. Bosman 
(ONS) en J.M. Halma (VVD). De commissie van onderzoek heeft de geloofsbrieven  
vooraf onderzocht en leest daarover een verklaring voor. 
Aansluitend installatie nieuwe raadsleden.

08 Instelling en samenstelling raadscommissies, benoeming commissieleden en leden 
diverse overige commissies
Het fractievoorzittersoverleg adviseert positief over dit voorstel -> hamerstuk. 

09 Installatie commissieleden
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Aansluitend worden de bij ag.pt. 08 benoemde commissieleden geïnstalleerd. De 
commissie van onderzoek heeft de geloofsbrieven vooraf onderzocht en leest 
daarover een verklaring voor.

Pauze

10 Presentatie coalitieakkoord 2022-2026
Het nieuwe college presenteert het coalitie-akkoord. 
Aansluitend is in 1e ronde gelegenheid voor politieke vragen en in een 2e ronde 
voor een oordeel. Over het coalitieprogramma vindt geen besluitvorming plaats.

11 Sluiting

De agenda is via de website in te zien en wel via https://raad.noordoostpolder.nl waarna een keuze uit 
een nader door u te bepalen vergadering kan worden gemaakt.
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