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Voorzitter:
Waarnemend voorzitter:
Griffier:

de heer C. Bijl
de heer J.H. de Wildt
de heer H.D. Werkman

Aanwezig bij de aanvang 38 leden, te weten de heren B.R. Arends, mevrouw Y.J. Boxem-Klein, de
heren G.J. Bijlsma, J. Dijkgraaf, T. Eerenstein, K.P. Eggen, T.H. Gerth, J.M.L.G. van Goethem en
W.W.W. Halm, mevrouw T.C. Hoogeveen, de heer G.J. Horstman, mevrouw T. Houwing-Haisma, de
heren H.J. Hulsegge, H. Huttinga, H.G. Jumelet, H. Leutscher en G.H.H. Linnemann, mevrouw A.G.
Louwes-Linnemann, de heren W.O. Meijer, W.L.H. Moinat en R.H. Mulder, mevrouw A.C.M.
Nijhof-Huizinga, A.H. Oldenbeuving, S. Öskan en L.T. Pekelsma, mevrouw H.H. Plas-Kerperin,
mevrouw S. Rougoor-Mahalbasic, de heren J.C. Scheltens, A.W.J. Schoo en A.J. Sleeking, de heer
G.T. Sulmann, mevrouw M.H. Thalens-Kolker, de heren J.H. Thole en H. Velzing, mevrouw M.W.M.
Vrolijk-Lenting, de heren R. van der Weide, B.D. Wilms en J.H. Wittendorp.
Afwezig 1 lid, te weten de heer H. Boers.
Tevens aanwezig: de heer A.J. Mewe, gemeentesecretaris.
A1.

eerste kabinet Den Uyl, toen PvdA-kamerleden
zeiden: ‘Moeten we in deze winterse omstandigheden campagne voeren?’ De werkelijkheid is
tegenwoordig anders. In maart waren de verkiezingen en vrij snel daarna was het afscheid van
de vorige raad en nu al is de installatie van de
nieuwe raad aan de orde.
Ik besef dat ik, toen verleden week ongeveer
rond middernacht de uitslag bekend werd, een
aantal namen heb genoemd die wat afwijken van
de namen van de mensen die spreker nu voor
zich ziet. Dat is het risico als je wel de uitslag
weet, maar nog niet wat de effecten zijn van de
voorkeurstemmen. Welnu, die effecten zijn in de
raad zichtbaar. Mensen die het zelf misschien
niet gedacht hadden zitten nu hier; mensen die
wellicht gedacht hadden afscheid te moeten nemen van de vorige raad zitten hier zelfs ook nog.
De gesprekken over een nieuw college zijn net
gestart. Als geen van de wethouders uit de raad
komt, blijft de samenstelling van de raad zoals
die nu is, maar wanneer wethouders vanuit de
raad worden gekozen, moeten zij automatisch
ontslag nemen als raadslid en komen er weer
nieuwe raadsleden.

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de
raadsleden, de aanwezigen op de publieke tribune, de luisteraars naar Radio Emmen en alle
familieleden, vrienden en bekenden van de te
installeren raadsleden van harte welkom.
Hij merkt op dat hij bij de opening altijd moet
vragen of de raad met de agenda kan instemmen.
Dat is nu een klein praktisch probleem, want de
raad is nog niet geïnstalleerd, zodat de vraag is
of deze wel iets van de agenda kan vinden. Laat
hij maar vaststellen dat kan worden ingestemd
met de agenda.
B1.

Installatie raadsleden

De voorzitter stelt vast dat de installatie van de
raad altijd een bijzonder gebeuren is. Sinds een
jaar of 12 geschiedt dat vrij snel nadat van de
vorige raad afscheid is genomen en ook vrij snel
na de verkiezingen. In het verleden kwam het
wel voor dat eind mei/begin juni de verkiezingen
waren en dat pas in september de nieuwe raad
werd geïnstalleerd. Dat was ten tijde van het
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Hij zal straks vragen straks op de bekende trap
een statieportret van de nieuwe raad te laten
maken, maar hij sluit niet uit dat dit vanwege
een andere samenstelling over een paar maanden
wederom moet gebeuren.
Het is jammer dat de raad op deze bijzondere
avond niet voltallig is. De heer Boers van de
PvdA-fractie is wegens gezondheidsredenen
afwezig. Als het goed is, heeft deze vandaag een
forse ingreep aan het hart ondergaan. Mede namens de raad wenst spreker de heer Boers alle
sterkte bij het herstel. Hopelijk zal deze fysiek
weer beter kunnen gaan functioneren en een
volgende keer, wellicht dé volgende keer, eveneens worden geïnstalleerd als raadslid.
Het is niet echt de gewoonte op een avond als
deze al meteen met zware politieke beschouwingen te komen. Die zullen ongetwijfeld gaan komen nadat de informateur/formateur aan de raad
kenbaar heeft gemaakt wat de uitkomst is van de
collegebesprekingen.
Nu is het eigenlijk nog ogenblik nul. De vraag is
altijd: wat als er in de tussentijd iets aan de hand
is? Want: is er nu een gemeenteraad of niet?
Welnu, die is er, alhoewel nog niet geïnstalleerd.
Spreker doet dan altijd alsof hij circa tien uur
een beetje de baas is, maar dat is zo dadelijk
afgelopen!
Alle te installeren raadsleden zijn allemaal afkomstig vanuit een bepaalde politieke achtergrond en hebben op basis van het partijprogramma campagne gevoerd. Met erkenning en
respect voor elkaars achtergrond, hoopt hij dat in
de komende vier jaren de belangen van alle inwoners van de gemeente Emmen zullen worden
gediend. Zijn ervaring is dat, als dit met respect
gebeurt, het in deze zaal zakelijk toch best flink
kan botsen. Dat is geen enkel probleem, maar
raadsleden moeten wel uitstralen dat zij gezamenlijk de bevolking vertegenwoordigen. Het is
jammer dat opkomstpercentage lager dan 50%
was, maar de nieuwe raadsleden zijn wel gekozen. Zij hebben de volle verantwoordelijkheid
richting de burgers van de gemeente Emmen een
goede invulling te geven aan het raadslidmaatschap.
De opstelling in de raadzaal is niet helemaal
zoals gebruikelijk. De heer Eerenstein zei al:
‘Eindelijk een kernkabinet!’ Dat kabinet bestaat
uit de collegeleden die tot uiterlijk 1 mei in functie mogen blijven. Gemeenten kennen niet echt
een demissionair college, maar wethouders blijven wel in functie totdat de nieuwe wethouders
zijn gekozen. De wet had aanvankelijk niet
voorzien in een bepaalde begrenzing, doch dat is
inmiddels wel gebeurd. Kortom, 30 april is de
laatste dag waarop wethouders op basis van hun
vorige mandaat mogen functioneren. Worden

binnen die termijn geen nieuwe wethouders gekozen, dan bestaat het college uit alleen de burgemeester en de gemeentesecretaris. Spreker
gaat ervan uit dat dit voldoende schrikbeeld is
om er tijdig voor te zorgen dat er een nieuw college komt. Een aantal wethouders, gekozen zijnde, zit nu op een raadszetel en zal enige tijd de
dubbelfunctie van wethouder en raadslid uitoefenen. Als er een nieuw college is, eindigt die
dubbelfunctie.
Normaal gesproken zit naast de voorzitter de
waarnemend voorzitter, maar met het verstrijken
van de dag van gisteren is het mandaat van de
vorige raad verstreken en daarmee alle functies
die hiermee te maken hebben. Daarin zal worden
voorzien onder agendapunt B2 (tijdelijke werkwijze raadscommissies en presidium c.a.) het is
een mooie gelegenheid voor partijen die iets
minder zetels hebben behaald dan de vorige
keer, want zij kunnen altijd zeggen: je verliest
nooit wat, want je wint altijd weer een nieuw
mandaat! Zoals gezegd: er is een moment nul,
waarop iets stopt en iets begint. Deze week is
stilgestaan bij de raad die gestopt is en vanavond
vindt de installatie van de nieuwe raad plaats.
Spreker neemt vervolgens het ‘spoorboekje’ met
de nieuwe raad door. Het is de bedoeling dat elk
raadslid zo dadelijk de eed of de verklaring en
belofte aflegt. Er is voor gekozen dit te doen in
groepjes van negen of tien raadsleden tegelijk.
Spreker zal op alfabetische volgorde aan elk lid
vragen naar voren te komen, opdat alles overzichtelijk blijft. Als elk lid de eed of de verklaring en belofte heeft afgelegd, zullen nog enige
praktische afspraken worden gemaakt.
Spreker verzoekt eenieder te gaan staan.
De op basis van artikel 14 van de Gemeentewet
af te leggen eed/verklaring en belofte luidt als
volgt:
Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad
benoemd te worden, rechtstreeks noch middelijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook,
enige gift of gunst hebben gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in
dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middelijk, enig geschenk of enige belofte heb
aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) 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!
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of
Dat verklaar en beloof ik!
3.

De volgende nieuw benoemde raadsleden leggen
de eed af:
de heren B.R. Arends, T.H. Gerth, H. Huttinga,
H.G. Jumelet, H. Leutscher, A.H. Oldenbeuving
en L.T. Pekelsma, mevrouw H.H. Plas-Kerperin,
de heren A.W.J. Schoo, A.J. Sleeking, J.H.
Thole, H. Velzing, B.D. Wilms en J.H. Wittendorp.

4.

De volgende nieuw benoemde raadsleden leggen
de verklaring en de belofte af:
de heer G.J. Bijlsma, mevrouw Y.J. BoxemKlein, de heren J. Dijkgraaf, T. Eerenstein, K.P.
Eggen, J.M.L.G. van Goethem en W.W.W.
Halm, mevrouw T.C. Hoogeveen, de heer G.J.
Horstman, mevrouw T. Houwing-Haisma, de
heren H.J. Hulsegge en G.G.H. Linnemann, mevrouw A.G. Louwes-Linnemann, de heren W.O.
Meijer, W.L.H. Moinat en R.H. Mulder, mevrouw A.C.M. Nijhof-Huizinga, de heer S. Özkan, mevrouw S. Rougoor-Mahalbasic, de heren
J.C. Scheltens en G.T. Sulmann, de dames M.H.
Thalens-Kolker, M.W.M. Vrolijk-Lenting en de
heer R. van der Weide.

5.
6.

De voorzitter concludeert dat hiermee alle
nieuw benoemde raadsleden onder de ambtseed
zijn geplaatst. Hij feliciteert hen met hun installatie en zal dat zo dadelijk nog doen met een
persoonlijke handdruk. Hij wenst de nieuwe raad
veel succes in diens werk, een van de mooiste
dingen die men mag doen. Hopelijk zullen de
raadsleden veel genoegen ondervinden van het
in de komende vier jaar invullen van het raadslidmaatschap ten behoeve van de burgers van
Emmen.
B2.

B3.

lid van de commissies en door de fracties te laten bepalen wie welke vergadering namens de commissie bijwoont;
dat de vertegenwoordiging per fractie
aan een maximum is gekoppeld, en wel:
PvdA vier vertegenwoordigers, CDA
drie vertegenwoordigers, VVD en Wakker Emmen elk twee vertegenwoordigers
en alle overige fracties elk één vertegenwoordiger;
dat als tijdelijke presidiumleden worden
aangewezen de heren J.H. Wittendorp,
J. Dijkgraaf en G.J. Horstman. De presidiumleden zullen er voor zorgen dat de
raadscommissies worden voorgezeten;
dat de heer G.J. Horstman als tijdelijk
waarnemend voorzitter van de raad
wordt aangewezen;
tot tijdelijke continuering van de zittende, opnieuw tot raadslid gekozen leden
van de rekenkamercommissie en tot tijdelijke continuering van de zittende, opnieuw tot raadslid gekozen leden, van de
auditcommissie alsmede, met het oog op
hun op korte termijn uit te brengen advies over de jaarrekening 2009, de auditcommissie tijdelijke uitbreiding met de
heer J.M.L.G. van Goethem en de heer
J.C. Scheltens.
Sluiting

De voorzitter deelt mee dat zo dadelijk een gezellig samenzijn zal plaatsvinden in het Bruggegebouw. Hij hoopt dat iedereen daarheen gaat.
Hij verzoekt de nieuwe raadsleden zo dadelijk
op de groene trap te gaan staan ten behoeve van
de fotografen.
Verder verzoekt hij de raadsleden een lange rij te
maken, opdat alle aanwezigen hen kunnen feliciteren.

Tijdelijke werkwijze raadscommissies
en presidium c.a.
[Stuknr. RA10.0021]

De vergadering is gesloten (19.57 uur).
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 29 april 2010.

Met algemene stemmen wordt vastgesteld:
1.
tot tijdelijke instelling van de navolgende commissies:
commissie wonen en ruimte
commissie samenleving
commissie bestuur, middelen en economie;
2.
alle leden van de raad te benoemen tot

De voorzitter,
De griffier,
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1

--

Opening en vaststelling agenda
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1
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Installatie raadsleden
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