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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder
Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

14 oktober 2019

de heer Y.M. Mahmoud

griffier

de heer R.F. Wassink

raadsleden

de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU),
T.G. Hoekstra (SP), G.P. Knijnenberg-Alblas (CU-SGP),
E. Lindenbergh (VVD), H. Schot (CDA), S.J. Schrijver (GL),
D. van Sluijs (SP), L. Verduin (VVD), S. Werkman (ONS), H.
Wijnhoud (PvdA) en de heren B.J. Aling (ONS), M.A. Mulder
(ONS), S. de Boer (CU-SGP), HJ. Lambregtse (CU-SGP), J.B.M.
Bus (CDA), M. Dieleman (PU), T.J. van Dijk (CU-SGP), F.P.J.
van Erp (CDA), T.P.R. Groen (CDA), H.M. Hekkenberg (GL),
J.C.M. Goos (CDA), J.L.P. van Os (VVD), T. van Steen (PU),
J.T.J. Swart (PU), R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen
(D66) en B. Wielenga (VVD).

wethouders mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA), de heren W.C. Haagsma
(PU), J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD).
01
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
02
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Punt 3 en 4 worden omgekeerd.
03

Geheimhouding memo ter voorbereiding op het raadsdebat over het
vertrek van de burgemeester
1. Kennis nemen van het memo van het college ter voorbereiding op het raadsdebat
over het vertrek van de burgemeester.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet ten aanzien van de overlegde memo opgelegde geheimhouding op
basis van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet bekrachtigen.
Besluit:
Voor: 24 CDA, D66, Politieke Unie, ChristenUnie-SGP, PvdA, VVD en GroenLinks
Tegen: 5 ONS en SP
04
Het vertrek van burgemeester Harald Bouman
Voorstel: Dit punt in beslotenheid behandelen, voor zover het gaat over meldingen van
grensoverscheidend gedrag. En dit punt openbaar behandelen waar het gaat over het
verschil van inzicht tussen de voormalige burgemeester en zijn directe werkomgeving
over het besturen van onze gemeente.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen
Voorstel: De burgerraadsleden mogen aanwezig zijn bij de behandeling van het besloten
deel van dit agendapunt.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen
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05
Motie Vertrek burgemeester Harald Bouman
De fracties van Christen Unie-SGP, CDA, Politieke Unie, GroenLinks, WD en D66 hebben
motie 2019-10-04 'Vertrek burgemeester Harald Bouman' ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor: 22 (CDA, Christen Unie-SGP, Politieke Unie, VVD, GroenLinks en D66)
Tegen: 7 (ONS, SP en PvdA)
06
Motie Vertrek burgemeester
De fracties van ONS, SP en PvdA hebben motie 2019-10-04a 'Vertrek burgemeester'
ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor: 7 (ONS, SP en PvdA)
Tegen: 22 (CDA, Christen Unie-SGP, Politieke Unie, VVD, GroenLinks en D66)
07
Sluiting
De voorzitter sluit om 01:30 uur de vergadering.
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