
Woensdag 30 juni: extra ingeplande raadsvergadering van 20.00 uur tot maximaal 

20.30 uur   

Dit is een korte digitale raadsvergadering met als enige agendapunten:  

• Voordracht kandidaat-wethouder door de ChristenUnie 

• Bekendmaking uitslag geloofsbrievenonderzoek van de kandidaat-wethouder 

door de commissie geloofsbrieven 

• Oproep tot stemmen op donderdag 1 juli van 15.00-18.00 uur 

Stemronde op donderdag 1 juli van 15.00-18.00 uur:  

• Voor de benoeming van een wethouder moet er een geheime schriftelijke 

stemming plaatsvinden 

• De raadsleden kunnen hun stem uitbrengen op donderdag 1 juli tussen 15.00 uur 

en 18.00 in een blanco gesloten envelop in de stembus bij de griffie in de Poort in 

Hoogezand. 

• De stembriefjes worden vooraf gemaild aan de raadsleden en kunnen zelf 

worden geprint, ingevuld en vervolgens in de gesloten blanco enveloppe worden 

gedaan, dichtgeplakt. Vervolgens het stembriefje in de stembus doen bij de griffie 

in de Poort, Kerkstraat 2 in Hoogezand. 

• Raadsleden die zelf geen printer hebben kunnen het stembriefje printen in de 

Poort, vervolgens invullen en dit in een gesloten blanco enveloppe doen, de 

envelop vervolgens dichtplakken en in de stembus doen bij de griffie. 

• Raadsleden die zelf echt niet op dat tijdstip naar de Poort kunnen komen, kunnen 

een collega raadslid hun ingevulde stembriefje in een dichtgeplakte blanco 

envelop meegeven die de envelop voor hen in de stembus doet, vooraf dan wel 

even via de griffiemail aangeven wie voor jou het stembriefje in de stembus 

doet.   

Raadsvergadering 1 juli 19.30 uur digitaal  

• Digitale raadsvergadering vanaf 19.30 uur 

• Hierin de reguliere punten en de behandeling van de jaarrekening 2020, waar 

wethouder Boersma nog de woordvoering voor zal doen 

• Besluitvormingsronde 



• Aansluitend het afscheid wethouder Boersma 

• Vervolgens zal de commissie van stemopneming de stembus openen, de 

stemmen tellen en de uitkomst bekendmaken, waarna het besluit benoeming 

wethouder is genomen. 

• Vervolgens de stemming over het verzoek ontheffing woonplaatsvereiste 

• Aansluitend zal de nieuwe wethouder worden geïnstalleerd. 

 


