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Openbare vergadering van de raad der gemeente Emmen, gehouden op
donderdag 16 maart 2006 te 19.30 uur in het raadhuis te Emmen
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Voorzitter:
Griffier:

de heer C. Bijl, burgemeester
de heer J.A. Hekman

Tijdens de vergadering worden 38 leden geïnstalleerd te weten de heren B.R. Arends en H. Boers, mevrouw
Y.J. Boxem-Klein, de heren J. Dijkgraaf, D.J. Douwstra, T. Eerenstein, F. Ensink, G. Evenhuis, T.H. Gerth,
A.J. Goudriaan, W.W.W. Halm, B.J. Hoekstra, L.D.S. Hoekstra, A. van Hoffen, J. Holman en G.J.
Horstman, mevrouw T. Houwing-Haisma, de heren H. Huttinga, H.G. Jumelet, J. Kuper en H. Leutscher,
mevrouw A.G. Louwes-Linneman, de heer W.O. Meijer, mevrouw M.J. Meulenbelt, de heren W.L.H.
Moinat, L. Oosting, L.T. Pekelsma en R.R. Ripassa, mevrouw S. Rougoor-Mahalbasic, de heren A.W.J.
Schoo en A.J. Sleeking, mevrouw M.H. Thalens-Kolker, de heren J.H. Thole, R. van der Weide, J.H. de
Wildt, B.D. Wilms en J.H. Wittendorp en mevrouw J. Zinnemers-Warmolts.
Er is één vacature (de heer H.J. Hulsegge wordt later geïnstalleerd).
Tevens zijn aanwezig: de heer H. Brummel en mevrouw J. Hoogland-Foppen (demissionaire wethouders) en
de heer A.J. Mewe (gemeentesecretaris).

A1.

Opening en vaststelling agenda

werken van de uitslag. Alles is intussen een stuk dynamischer geworden.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen en de luisteraars naar Radio Emmen van
harte welkom. Hij stelt vast dat de raadzaal zeer met
publiek is gevuld. Als dat een voorbode mag zijn
voor de belangstelling in de komende vier jaar, gaat
de raad een mooie periode tegemoet!
Met de installatie van de nieuwe raad is dit een bijzonder raadsvergadering. Het is sowieso verheugend
dat er weer een nieuwe raad kan worden geïnstalleerd, maar dat is het ook omdat hierdoor aan de korte
periode dat een gemeente zonder raad moet functioneren een einde komt. In de tijd vóór het dualisme zat
er meer tijd tussen de verkiezingen en het installeren
van de raad, wel zo'n zes weken. In die tijd was er
gelegenheid om het college te vormen en werden in
de eerste raadsvergadering ook de wethouders benoemd. Het laatste gebeurt vanavond niet; in deze
vergadering wordt alleen de nieuwe raad geïnstalleerd. Degenen die de echt oude tijd hebben meegemaakt, weten dat vóór de zomervakantie de verkiezingen waren en pas in september de installatie van
de raad. Toen was er helemáál de tijd voor het ver

Desgevraagd stelt de raad de opgestelde agenda ongewijzigd vast.
De voorzitter vermeldt dat tijdens de vergadering,
die naar verwachting kort zal zijn, geen koffie zal
worden geschonken. Na de vergadering is iedereen in
de hal van het gemeentehuis welkom om na te praten
onder het genot van een drankje en een hapje.
Ten slotte vermeldt hij dat de heer Hulsegge vanavond niet aanwezig kon zijn vanwege een activiteit
in Hongarije. Deze zal dus in de volgende vergadering worden geïnstalleerd.
B1.

Installatie van de raadsleden

De volgende leden leggen in handen van de voorzitter
de bij de wet voorgeschreven eed af:
de heren de heer B.R. Arends, D.J. Douwstra,
F. Ensink, A. van Hoffen, H. Huttinga, J. Kuper, H.G.
Jumelet, H. Leutscher, L.T. Pekelsma, R.R. Ripassa,
A.W.J. Schoo, A.J. Sleeking, J.H. Thole, B.D. Wilms
en J.H. Wittendorp.
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De volgende leden leggen in handen van de voorzitter
de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte af:
mevrouw Y.J. Boxem-Klein, de heren H. Boers, J.
Dijkgraaf, T. Eerenstein, G. Evenhuis, T.H. Gerth,
A.J. Goudriaan, W.W.W. Halm, B.J. Hoekstra,
L.D.S. Hoekstra, J. Holman en G.J. Horstman, de
dames T. Houwing-Haisma, A.G. Louwes-Linneman
en M.J. Meulenbelt, de heren W.O. Meijer, W.L.H.
Moinat en L. Oosting, de dames mevrouw
S. Rougoor-Mahalbasic en M.H. Thalens-Kolker, de
heren R. van der Weide en J.H. de Wildt en mevrouw
J. Zinnemers-Warmolts.
(Applaus)

Zonder schriftelijke stemming:
• wordt besloten alle raadsleden te benoemen als
lid van de commissies en door de fracties te laten
bepalen wie welke vergadering namens de fractie
bijwoont,
• wordt bepaald dat de vertegenwoordiging per
fractie is gekoppeld aan een maximum, en wel
zes PvdA-vertegenwoordigers, drie CDAvertegenwoordigers, twee VVD- en BGEvertegenwoordigers en een vertegenwoordiger
voor de overige fracties,
• wordt besloten te benoemen tot tijdelijke voorzitters de heren H.J. Wittendorp (W&R en hoorcommissie), de heer G.J. Horstman (samenleving) en mevrouw T. Houwing-Haisma (BME)
• wordt besloten te benoemen de heer H. Huttinga
tot tijdelijk plaatsvervangend voorzitter van de
raad.

De voorzitter feliciteert de geïnstalleerde raadsleden
van harte. Het voelt goed weer een geïnstalleerde
gemeenteraad te hebben. De raadsleden zijn toegelaten tot een van de eervolste ambten die een burger
kan vervullen: het vormen van het bestuur van de
eigen gemeente. Dat vraagt een grote inzet en de
raadsleden dragen ook een grote verantwoordelijkheid. Allen zullen dat doen vanuit hun persoonlijke
inzet en eigen politieke ideeën, maar hopelijk ook
vanuit het gemeenschappelijk besef dat allen gezamenlijk de gemeente Emmen moeten besturen ten
behoeve van alle burgers. Hij spreekt de hoop uit dat
dit mogelijk zal zijn in een goede samenwerking en
dat de gemeente Emmen in de komende vier jaar
weer een heel stuk vooruit zal kunnen worden geholpen. Hij wenst de raadsleden hierbij wijsheid en inspiratie toe, opdat over vier jaar kan worden teruggekeken op een goede bestuursperiode.
B2.

B3.

Benoeming leden werkgroep onderzoek
jaarrekening 2005
[RA06.0040]

De vice-voorzitter vermeldt dat wordt voorgesteld in
de werkgroep te benoemen: mevrouw S. RougoorMahalbasic, de heer B.D, Wilms, mevrouw
T. Houwing-Haisma en de heren D.J. Douwstra, B.J.
Hoekstra en J. Dijkgraaf.
De voorgestelden worden geacht schriftelijk te zijn
benoemd.
De voorzitter deelt mede dat de griffier en hij langs
zullen komen om alle raadsleden te feliciteren en
verzoekt hen derhalve nog even te blijven zitten. Hun
zal dan nog een kleine bloemenhulde worden uitgereikt.
De vergadering is gesloten (19.52 uur).

Tijdelijke werkwijze raadscommissies en
presidium
[RA06.0039]

De voorzitter stelt om praktische redenen voor alle
raadsleden in alle vier de commissies te benoemen en
de fracties zelf te laten bepalen wie in de komende
maand, waar het in principe om gaat, in de commissies acte de présence zal geven. Het zou ook plezierig
zijn het presidium gedurende de komende periode in
de oude samenstelling te laten functioneren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27
april 2006.
Voorzitter,
Griffier,
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