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Besluitenlijst 
Raadsvergadering  
d.d. 6 november 2019 

 
 
 
Datum:  27 november 2019 
Agendapunt:  4 
Contactpersoon: Pieter Norder, griffier 
Contactgegevens: griffie@hethogeland.nl 
  
 

U kunt de webcast (beeld en geluid) van de raadsvergadering terugkijken via de website van de 
gemeenteraad van Het Hogeland (https://hethogeland.raadsinformatie.nl).   
 
 
Aanwezig:  
Plaatsvervangend voorzitter van de raad: Gerke Kersaan 
Griffier: Pieter Norder  
 
Leden van de raad: Kor Berghuis (CDA), Mädi Cleerdin (PvdA), Jacob Cleveringa 
(GemeenteBelangen), Harma Dost (CDA), Nannet Gijzen-van Rij (ChristenUnie), Karen 
Hansems (GemeenteBelangen), Jaap Heres (PvdA), Sandra Herkströter-van Oijen (SP), 
Bernd de Jong (ChristenUnie), Stefan van Keijzerswaard-de Groot (VVD), Gerke Kersaan 
(GemeenteBelangen), Janny Klei (PvdA), Henk Koopmans (CDA), Mariska Markhorst 
(GroenLinks), Jan Willem Nanninga (PvdA), Peter Ritzema (CDA), Marjan Stel-Dost 
(GemeenteBelangen), Roelf Torringa (GemeenteBelangen), Erwin Venema 
(GemeenteBelangen), Linda Visser (SP), Theo de Vries (ChristenUnie), Attje Waal-van 
Seijen (VVD), Jan van de Wal (CDA), Harry Woltjer (ChristenUnie), Rose-Marie Zuidema-
Verweij (GemeenteBelangen). 
 
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.  

Afwezig: Kick Mulder (GemeenteBelangen), Paul Steenman (GroenLinks), Anne Marie 
Smits (GroenLinks) en Rudmer Veenwijk (CDA). 

 
 
1. Opening  

 
De plaatsvervangend voorzitter, de heer Kersaan, opent om stipt 20.00 uur 
de vergadering van de gemeenteraad van Het Hogeland. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van de heer Mulder, mevrouw Smits, de heer 
Steenman en de heer Veenwijk. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

 
De agenda van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Bekendmaking eerste naam op aanbeveling benoeming burgemeester 
 

De voorzitter geeft de voorzitter van de voorzitter van de 
vertrouwenscommissie, de heer Torringa, het woord.  
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Nadat de heer Torringa - kort - het proces inzake de burgemeestersvacature 
en de werkwijze van de vertrouwenscommissie heeft toegelicht doet hij de 
mededeling dat de gemeenteraad zojuist - tijdens een besloten vergadering 
- heeft besloten om de heer Henk Jan Bolding bij de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen om te worden 
benoemd als de eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland. 

 
4. Sluiting 

 
Voordat de plaatsvervangend voorzitter de vergadering om 20.06 uur sluit 
dankt hij – namens – de raad de vertrouwenscommissie voor het vele werk 
en roemt hij de commissie voor manier waarop deze te werk is gegaan in de 
zoektocht naar de nieuwe burgemeester.  

 
Aldus vastgesteld in vergadering van 27 november 2019. 
 
 
Henk Jan Bolding     Pieter Norder 
voorzitter       griffier   
 
 
 


