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Deze mo t i e hee f t be t rekk ing op voors te l nr . 518649 

O n d e r w e r p : Begroting - lijken uit de kast 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. in het coalitieakkoord het volgende staat: 'wij staan voor een open en 

transparante bestuursstijl '. 
2. de raad altijd geïnformeerd dient te worden over problemen die ontstaan, 

van mening dat 
1. bij dossiers als bijvoorbeeld de Golfbaan en Wereld Erfgoed Schokland en het 

pand van Sinke, er geen open en transparante bestuursstijl wordt ervaren; 
2. bij deze dossiers een lijk uit de kast is gekomen; 
3. er mogelijk nog meer dossiers zijn waarover de raad niet compleet is 

geïnformeerd; 
4. de raad graag geïnformeerd wil worden bij welke projecten er mogelijk nog meer 

lijken in de kast zitten; 
5. wij een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college gunnen dat zij volgend jaar 

met een 'schone lei' kunnen beginnen, 

verzoekt het college 
om in februari 2018 met een overzicht te komen van projecten waar mogelijk nog meer 
lijken in de kast zitten 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 
De fract ie(s) van: 
SP 

Voor: 

Tegen: IS 

Naam: 
T. Hoekstra 
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Aangenomen / verworpen 



Motie 2017-11-09c lijken uit de kast (SP) 

® 
NI. Uitdewilligen 

W.J. Veendrick 

J.C.M. Goos 

B.H. Reussing 

T.P.R. Groen 

F.P.J. van Erp 

J . van der Boom 

Christenunie SGP 

H. van Keulen 

H.J. Lambregtse 

J . Simonse 

T.J. van Dijk 

J.W. Simonse 

Bi: wmwooimtMit 

T. Tuinenga 

E. van Elk 

T. van Steen 

'P 
B. Wielenga 

W.P. Keur 

E. Lindenbergh 

SP̂  
T.G. Hoekstra 

J.L.M. Nijholt 

M. Dekker 

Voor: 4 Tegen: 25 Totaal: 29 
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L.H.M. Lammers 

S. Werkman 

A.D. van de Beek 

éDPvoA 
GROENLINKS 

R. van der Velde 

H.M. Hekkenberg 

J.M. van de Velde 

G.P.F. Vilé 

T. Nijdam 
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