
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 29 maart 2022 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

PvdA:  T. van der Veen  Gemeentebelangen Midden-Groningen: M. Ploeger 

  H. Flederus       J. Velthuis  

J. van Duren       H. Loots 

  J. Westerdiep       J. Buurke 

P.P.A. Nieland-Kampen 

SP:  N.R. van der Vlist     VVD:  E.J.K. Offereins  

  M. Feenstra-Jansen        M.E. Bos-Carabain   

K.W. Koning        C.J. H. Ubels  

I. Klaassens  

H. Polat      CDA: F.Bos 

        A.P.A. van der Burg-Versteeg 

ChristenUnie: M.T. Metscher       H. Wind 

          M. W. van der Meijden 

  R. Folkersma      D66: M. Paapst   

   Dhr. K. Boer          

GroenLinks: M. A. Bosman   Leefbaar Midden Groningen: F. A. Kruzenga  

      Fractie Henk Bos:  H. Bos    

 

 

m.k.a. 

A.D. Bosscher (GroenLInks) 

G.H. Akkerman (GemeenteBelangen) 

Y.P. Lutterop (D66) 

N. Joostens (ChristenUnie) 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 april 2022. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 29 maart 2022 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder de al eerder vertrokken raadsleden, de 

aanwezige familieleden en andere belangstellenden. 

 

2.  Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 maart 2022 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering op 3 maart 2022 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Onderzoek van de rechtmatigheid van de verkiezingen, onderzoek geloofsbrieven en 
toelating nieuwgekozen raadsleden                                                                                      
Na de verkiezingen moet de gemeenteraad een oordeel geven over de rechtmatigheid van de 
verkiezingen. Ook beslist de gemeenteraad over de toelating als raadslid van die personen die 
het centraal stembureau, op grond van de verkiezingsuitslag, benoemd heeft verklaard. De 
commissie die tevens de geloofsbrieven heeft onderzocht brengt hierover advies uit aan de 
raad. 

(Portefeuillehouder: de heer Hoogendoorn) 

 

De commissie geloofsbrievenonderzoek, bestaande uit mw. Feenstra, dhr. Van der Meijden en 

mw. Bos (voorzitter) hebben op donderdag 24 maart 2022 de geloofsbrieven onderzocht. Ook 

hebben zij op basis van het proces-verbaal de rechtmatigheid van de verkiezingen 

gecontroleerd. Zij hebben het proces-verbaal en alle geloofsbrieven zorgvuldig bekeken en geen 

bijzonderheden geconstateerd. Zij delen de raad bij monde van mw. Bos dan ook mee dat alle 

raadsleden op woensdag 30 maart 2022 kunnen worden beëdigd.  

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Het rechtmatig verklaren van de uitslag van de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad gehouden op 14, 15 en 16 maart 2022 

• Toe te laten tot de gemeenteraad alle op 21 maart 2022 benoemde leden. 

 

5. Afscheid raadsleden                                                                                                            

Met diverse woordvoeringen van onder meer de raadsvoorzitter, de plv. raadsvoorzitter en een 
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aantal vertrekkende raadsleden wordt aandacht geschonken aan de vertrekkende raadsleden. 

Ook de eerder vertrokken raadsleden worden gememoreerd en bedankt voor hun inzet.  

Ook wordt met een woord van dank voor hun inzet afscheid genomen van de vertrekkende plv. 

commissieleden, die de fracties de afgelopen raadsperiode hebben ondersteund, onder andere 

met hun deelname aan de vergaderingen van de raadscommissie.    

                                                             

6. Sluiting 

 


