BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT
OP MAANDAG 4 JANUARI 2010 OM 20.00 UUR IN DE TRAMWERKPLAATS TE
WINSCHOTEN.
Aanwezig de volgende raadsleden:
mevrouw. H.G. van den Aker-van der Schoot, de heer H.M. Bolhuis, de heer G.J. Bolt, de
heer H. Brader, de heer F. Danhuis, de heer A.H.J. Delhaas, de heer G. Engelkens, de heer
L. Engelage, de heer H.J. Flokstra, de heer P.A. Geesink, mevrouw P. de Graaf-Drijvers,
mevrouw D. Hofstee-Veen, de heer F.J. Huizing, de heer G.A. Klein, de heer K.O. Kötz, de
heer H.G. van der Laan, de heer K. van Leeuwen, de heer M.A. Menger, de heer E.
Modderman, de heer J. Nieboer, de heer J. Pals, mevrouw H.M. Rijlaarsdam-Sikma, de heer
O.A. Schröder, mevrouw W.J. Siemens-Kuipers, de heer G.H.W. Strikker, mevrouw K.A.
Troost-Scheltens, de heer M. Viel, de heer G. van der Wal en de heer B. Zwiers (allen vanaf
hun installatie en mevr. Van den Aker en de heren Brader, Van Leeuwen en Zwiers tot hun
benoeming als wethouder).
Voorzitter: de heer M. Zijlstra.
Griffier: de heer P. Norder (vanaf zijn benoeming).
Voorts aanwezig:
de wethouders mevrouw H.G. van den Aker-van der Schoot en de heren B.H. Boon, H.
Brader, K. van Leeuwen en B. Zwiers (allen vanaf hun benoeming).

1.
2.

3.

4.

5.

Opening van de eerste vergadering van de raad van Oldambt.
De voorzittter opent de vergadering.
Beëdiging en installatie van de nieuwe raadsleden.
Nadat het woord is gevoerd door de voorzitter leggen de raadsleden afzonderlijk in
handen van de voorzitter de vereiste eed of belofte af.
Hierna schorst de voorzitter de vergadering, zodat er gelegenheid is voor het
feliciteren van de zojuist geïnstalleerde raadsleden.
Vaststelling definitieve agenda.
Nadat de heer Van Leeuwen aan de voorzitter een bloemstukje heeft overhandigd,
omdat hij voor de eerste keer deze vergadering voorzit, heropent de voorzitter de
vergadering.
De raad besluit unaniem de agenda ongewijzigd vast te stellen.
Benoeming van de griffier.
De voorzitter benoemt een commissie van stemopneming, bestaande uit de heren
Bolhuis (voorzitter), mevrouw Hofstee en de heer Bolt.
Na terugkomt van de commissie van stemopening meldt de voorzitter van de raad dat
de heer P. Norder is benoemd in de functie van griffier van de gemeente Oldambt
met 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De voorzitter feliciteert de heer Norder
met zijn benoeming.
Bespreking coalitieakkoord op hoofdlijnen.
De voorzitter geeft aan, dat voorstellen van de oppositiepartijen kunnen worden
betrokken bij de opstelling van het collegeprogramma. Deze voorstellen kunnen nu of
later worden ingediend.
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6.

7.

8.

9.

Na bespreking stemmen de fracties van de PvdA, het CDA, de SP en GrLi in met het
coalitieakkoord op hoofdlijnen. De fracties van de VVD, de VCP, D66, de CU en de
PvhN stemmen niet in met het coalitieakkoord op hoofdlijnen.
Benoeming wethouders.
De heer Engelage stelt voor mevrouw H.G. van den Aker-van der Schoot te
benoemen tot wethouder.
De heer Strikker stelt voor de heer H. Brader te benoemen tot wethouder.
De heer Kötz stelt voor de heer B.H. Boon te benoemen tot wethouder.
De heer Engelkens stelt voor de heer K. van Leeuwen en de heer B. Zwiers te
benoemen tot wethouder.
De voorzitter benoemt een commissie van stemopneming, bestaande uit de heer
Engelkens (voorzitter) en de heren Nieboer en Huizing.
Na terugkomst van de commissie van stemopneming meldt de heer Engelkens het
volgende:
- op de heer Zwiers zijn 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen uitgebracht,
- op de heer Van Leeuwen zijn 16 stemmen voor en 8 stemmen tegen
uitgebracht en 1 stem was blanco,
- op mevrouw Van den Aker zijn 16 stemmen voor en 9 stemmen tegen
uitgebracht,
- op de heer Brader zijn 16 stemmen voor en 9 stemmen tegen uitgebracht en
- op de heer Boon zijn16 stemmen voor en 9 stemmen tegen uitgebracht.
De voorzitter vraagt aan betrokkenen of zij hun benoeming aanvaarden. Allen
aanvaarden hun benoeming.
Hierna benoemt de voorzitter een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven
van de wethouders, bestaande uit de heer Danhuis (voorzitter), de heer Strikker en
mevrouw De Graaf en schorst de vergadering.
Na heropening van de vergadering meldt de heer Danhuis dat de bescheiden zijn
onderzocht en in orde bevonden.
Vervolgens leggen de wethouders afzonderlijk in handen van de voorzitter de
vereiste eed of belofte af en nemen plaats aan tafel.
Onderzoek geloofsbrieven, toelating en installatie nieuwe raadsleden.
De voorzitter geeft aan, dat door de benoeming van mevrouw Van den Aker en de
heren Brader, Van Leeuwen en Zwiers 4 vacatures in de raad zijn ontstaan en dat er
voorbereidingen zijn getroffen om deze vacatures nu in te vullen.
De voorzitter benoemt een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven,
bestaande uit de heer Van der Wal (voorzitter) en de heren Klein en Modderman en
schorst de vergadering.
Na heropening van de vergadering meldt de heer Van der Wal dat de bescheiden van
de heer P.A. Geesink, de heer J. Pals, mevrouw K.A. Troost-Scheltens en de heer M.
Viel zijn onderzocht en in orde bevonden.
Hierna leggen de raadsleden afzonderlijk in handen van de voorzitter de vereiste eed
of belofte af.
Hierna schorst de voorzitter de vergadering, zodat er gelegenheid is voor het
feliciteren van de zojuist geïnstalleerde raadsleden.
Vaststelling aantal verordeningen.
De voorzitter herinnert eraan, dat is afgesproken, dat alle voorliggende verordeningen
nu zullen worden vastgesteld en dat de fracties tot 1 april a.s. kunnen aangeven of zij
bepaalde verordeningen nog afzonderlijk willen bespreken.
De raad besluit unaniem tot vaststelling van de verordeningen.
Vergaderstructuur.
De voorzitter legt de keuze voor om nu over dit onderwerp te spreken of dat er via het
presidium een voorstel aan de raad zal worden gedaan. De meerderheid van de raad
kiest er voor om nu over de vergaderstructuur te besluiten.
De raad besluit unaniem het volgende:
- er zullen 2 raadscommissies worden ingesteld;
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-

het aantal leden is 2 of 3 per fractie afhankelijk van de grootte van de fractie;
naast raadsleden kunnen er ook burgerleden in de raadscommissies zitting
nemen; deze moeten wel hebben gestaan op de kandidatenlijsten voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt;
- over dit laatste zal na 1 jaar een evaluatie plaatsvinden.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit om 22.35 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld.
Winschoten, 17 februari 2010
De raad van de gemeente Oldambt,
griffier,
voorzitter,

Pieter Norder

Martin Zijlstra

Beh.d.: Ikr.
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