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Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter de heer L.H.M. Lammers

29 mei 2018

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), D. van Sluijs (SP), S. 
Werkman (ONS), H. Wijnhoud (PvdA) en de heren B.J. Aling 
(ONS), S. de Boer (CU-SGP), M. Dieleman (PU), TJ. van Dijk 
(CU-SGP), F.P.J. van Erp (CDA), J.C.M. Goos (CDA), T.P.R. 
Groen (CDA), H.M. Hekkenberg (GL), HJ. Lambregtse (CU- 
SGP), L.H.M. Lammers (ONS), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), J.LP. 
van Os (WD), T. van Steen (PU), J.T.J. Swart (PU), H. van 
Ulsen (VVD), R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen (D66) 
en B. Wielenga (VVD)

wethouders mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA), de heren, J.W. Simonse 
(CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD)

Afwezig: Mw. S.J. Schrijver (GL), dhr. J.B.M. Bus (CDA), wethouder 
W.C. Haagsma (PU)

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.

02 Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

03 Toelichting profielschets en de totstandkoming door de voorzitter van de 
Vertrouwenscommissie in oprichting, mevrouw E. Lindenbergh

Mevrouw Lindenbergh licht de profielschets en de totstandkoming daarvan toe.

04 Bespreking van de profielschets burgemeester met de Commissaris van 
de Koning, de heer L. Verbeek

De heer Verbeek geeft een reactie op de profielschets.

05 Vaststelling profielschets burgemeester van Noordoostpolder 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De profielschets 'burgemeester van Noordoostpolder 2018' ongewijzigd vast te stellen.

06 Vaststelling Verordening op de vertrouwenscommissie 
burgemeestersvacature 2018

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
a. In te stellen een vertrouwenscommissie in verband met de voorbereiding van de 

aanbeveling inzake de vervulling van de vacature van de burgemeester;
b. Vast te stellen de volgende "Verordening op de vertrouwenscommissie belast met de 

beoordeling van kandidaten voor de burgemeestersvacature 2018"
c. De Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland van de besluiten op de 

hoogte te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad 29 mei 2018.
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de 
raad via http://raad.noordoostDolder.nl/Documenten onder "moties" en "amendementen"



No. 18.0000294-2

07 Sluiting
De voorzitter sluit om 19:47 uur de vergadering.
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