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Onderwerp: Vertrek burgemeester Harald Bouman

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14-10-2019
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. Burgemeester H. Bouman op 7 oktober 2019 aan Zijne Majesteit de Koning op 

eigen verzoek heeft verzocht hem per genoemde datum eervol ontslag te 
verlenen;

2. de burgemeester bij zijn vertrek een verklaring heeft afgegeven met daarin het 
volgende citaat:
"De reden is dat ik helaas moet constateren dat er een te groot verschil van 
inzicht is met mijn directe werkomgeving over de wijze waarop ik onze gemeente 
wil besturen."

3. namens alle fractievoorzitters in de eerste uiting is verwezen naar deze verklaring 
van de heer Bouman;

4. het college in haar eerste uiting ook heeft verwezen naar deze verklaring van de 
heer Bouman;

5. Omroep Flevoland op basis van niet nader genoemde bronnen heeft bericht over 
beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag;

6. de heer Bouman per videoboodschap nogmaals onder 2 genoemd citaat heeft 
herhaald als reden van zijn eigen ontslagname;

7. een deel van de gemeenteraad eigen uitingen heeft gedaan in de media en door 
een meerderheid van de gemeenteraad terughoudend is omgegaan met de media 
met het belang om personen te beschermen en het belang om een zorgvuldige 
afweging mogelijk te maken in de raadsvergadering;

8. de gemeenteraad van Noordoostpolder in beslotenheid heeft vergaderd over het 
vertrek van burgemeester Harald Bouman;

9. tijdens deze besloten vergadering een memo ter inzage heeft gelegen waarover 
door de gemeenteraad geheimhouding is opgelegd;

van mening dat
1. we als gemeenteraad de eerste uiting namens de fractievoorzitters en de uiting 

door het college begrijpen met de verwijzing naar de algemene uitleg van 'groot 
verschil van inzicht met de directe werkomgeving';

2. de gemeenteraad nu, met de nadere informatie die is verkregen door ons als 
gemeenteraad op 14 oktober 2019. tot de afweging komt om opnieuw een 
statement te maken over het standpunt van de gemeenteraad over deze 
informatie;

3. we hierbij de overwegingen over onze volksvertegenwoordigende rol, de positie 
van de oud-burgemeester, het beschermen van betrokken personen, de reeds 
verschenen berichtgeving in de media en het belang van openheid en 
duidelijkheid over het standpunt van de gemeenteraad in acht hebben genomen;

4. dat het van groot belang is dat deze afweging gegrond is op een democratisch 
besluit van de gemeenteraad;



spreekt naar onze inwoners uit
1. We begrijpen dat de samenleving behoefte heeft aan informatie;
2. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt tussen transparantie en 

bescherming van personen;
3. Omdat het informatie betreft die over personen gaat, kiezen we ervoor om 

hierover geen verdere mededelingen te doen

en gaat over tot de orde van de dag.
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