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Besluitenlijst
Raadsavond van 3 april 2017
Opening besluitvormende vergadering Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H.
Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, J. van der Heide, J.H. Knol, P.
Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga, B. Okken, J.K. van
den Oord-van der Bie P.H. Oosterlaak, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. Prins-Vosmeijer, H. Pullen-Muis, E.
Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, W. Warrink en C. Elken
(griffier).
Verder aanwezig: de wethouders J. Steenbergen, G. Vos en H.B. Giethoorn, de gemeentesecretaris
T.N. Kramer, M. Bakker-Maat en A.J. van Dooren (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: J. Giethoorn, H. Jager en I. Oosting.
1. Opening besluitvormende vergadering
De voorzitter opent met een moment van stilte.
2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Benoeming wethouder
De voorzitter geeft aan dat er schriftelijk wordt gestemd en de stemcommissie bestaat uit de
raadsleden mevrouw Emmens, mevrouw Prins en de heer Strolenberg. De heer Kreuze licht
kort het verloop van de procedure toe. De raad stemt vervolgens schriftelijk over de
voordracht tot benoeming van L. Otten als wethouder.
De voorzitter constateert dat de raad met 27 stemmen voor en 1 stem tegen instemt met de
benoeming van de heer L. Otten tot wethouder. De benoemde wethouder geeft aan zijn
benoeming te zullen aanvaarden.
Vervolgens legt de heer Otten, de volgende eed af:
«Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!»
Vervolgens neemt de heer Otten plaats achter de collegetafel en spreekt een dankwoord uit.

4.

Installatie raadslid
De commissie voor de geloofsbrieven bestaat uit mevrouw Pullen, mevrouw Van den Oord
en de heer Steenbergen. De voorzitter van de commissie, mevrouw Pullen, verklaart dat de
commissie de geloofsbrieven van mevrouw Bakker, heeft gecontroleerd en in orde
bevonden.
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Vervolgens legt mevrouw Bakker de volgende eed af:
"Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
Vervolgens neemt mevrouw Bakker haar plaats in de raadzaal in.
5.

Terugblik op raadsbesluit kunstijsbaan Hoogeveen 31 maart 2017
De voorzitter constateert, met inachtneming van dezelfde stemverhouding, een
herbevestiging van de raad aangaande het zorgvuldig en weloverwogen genomen besluit
over de kunstijsbaan Hoogeveen op 31 maart 2017.

6.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

