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gemeente 
WOERDEN 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 oktober 2014 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster 

Portefeuille(s) : Volksgezondheid 

Contactpersoon : R.C. Ouwerkerk 

Tel.nr. : 8856 

E-mailadres ouwerkerk.r@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer R. Bakker van de Fractie van de W D 
over het ontbreken van vertegenwoordiging van het college bij de vergadering van het 
algemeen bestuur van de GGD. 

Inleidend: 
De heer Bakker geeft aan dat de telefonische stemming ging over de begroting 2014-1. Dit is niet juist, 
deze is met 60 stemmen voor vastgesteld. Het besluit met telefonische stemmen betrof de begroting 2015-
0 (de primitieve begroting). Daarbij kan aangetekend worden dat indien de GR niet voor 15 juli de begroting 
voor het daaropvolgende jaar indient, zij onder preventief toezicht komt te staan. Sinds de wijziging van de 
GR in januari jl (met als oorzaak de aansluiting van de stad Utrecht) is geregeld dat begrotingen en andere 
belangrijke financiële stukken met een meerderheid van 60 van de 68 stemmen aangenomen moeten 
worden. Consequentie is dat veel AB-leden aanwezig moeten zijn. 

Beantwoording van de vragen: 
1) De gemeenteraad draagt via de GR verantwoordelijkheden over. De gemeenteraad gaat er van uit 

dat een lid van het college verantwoordelijkheid neemt om de gemeente Woerden te 
vertegenwoordigen in het AB. Dit is in dit geval niet gebeurd, waarom niet? 
De wethouder is onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Het lukte niet om op zo korte termijn 
een bestuurlijke vervanger af te vaardigen. 

2) Is er binnen het college van Ben W mbt het bijwonen van externe vergaderingen een 
vervangingsschema in geval van absentie en hoe ziet dat er uit? 
Wethouder Duindam is haar vervanger bij de GGD; hij was op zo korte termijn niet in de 
gelegenheid om naar de vergadering te gaan. 

3) Mag de gemeenteraad er van uitgaan dat zij zonder tegenbericht tijdens een AB (of DB) van een 
GR vertegenwoordigd is geweest door iemand uit het college? 
Bij de GGD wordt de raad niet door het college vertegenwoordigd, omdat deze GR een 
zogenaamde collegeregeling is. Los daarvan is het niet gebruikelijk dat, wanneer het niet lukt om 
als college bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn, de raad daarvan op de hoogte wordt 
gesteld, inclusief de reden waarom dat niet is gebeurd. Dit laat onverlet dat het college wel wat 
moet uitleggen als mede vanwege de afwezigheid besluiten zijn genomen door de GR waar we ons 
vervolgens als Woerden niet in kunnen vinden. 
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4) Wat zijn de mogelijkheden tot stemmachtiging binnen deze en andere Gemeenschappelijke 
Regelingen? 
Conform de GR art 6 lid 2 heeft het college de mogelijkheid een plaatsvervangend lid aan te wijzen. 
De GGD heeft een brief ontvangen waarin het college aangeeft de heer J.I.M. Duindam te hebben 
aangewezen als plaatsvervangend lid (bijgevoegd). Over machtiging is niets geregeld in de GR. De 
W D concludeert dat er ook geen ambtelijke afvaardiging was. Ambtenaren kunnen echter niet de 
bestuurder vertegenwoordigen. Deze GR is een collegeregeling en dat betekent dat altijd 
collegeleden in het Algemeen Bestuur zitten, geen ambtenaren, geen raadsleden. Die mogen wel 
aanwezig zijn omdat het openbare vergaderingen zijn. 

5) Heeft de gemeente Woerden een schriftelijke bijdrage geleverd aan deze vergadering? Waarom 
wel/niet? 
Dat is niet gebeurd omdat een schriftelijke machtiging niet mogelijk is binnen de GR. 
Daarnaast heeft de GGD voorafgaand aan de vergadering, op 2 juli 2014, van het college van de 
gemeente Woerden de zienswijze (instemming met de ontwerpbegroting) van de raad ontvangen 
(bijgevoegd). 

6) Waarom is de burgemeester telefonisch aanwezig geweest bij de vergadering? 
Hij is gebeld door de voorzitter van het Algemeen Bestuur omdat er 60 stemmen voor nodig waren 
om de ontwerpbegroting 2015 vast te stellen. De vergadering is geschorst toen bleek dat er 
onvoldoende stemmen waren. Na schorsing is toestemming aan het AB gevraagd om telefonisch 
een stem uit te brengen. 

7) Is de burgemeester de gehele vergadering telefonisch aanwezig geweest? 
Nee. 

8) Is telefonisch stemmen toegestaan binnen deze en andere Gemeenschappelijke Regelingen? 
Deze Gemeenschappelijke Regeling voorziet hier niet in. Het college heeft gehoord dat de 
voorzitter van de AB-vergadering gekozen heeft voor de pragmatische oplossing van telefonisch 
stemmen door de burgemeester omdat enerzijds een probleem moest worden voorkomen 
(ondertoezichtstelling) en anderzijds de raad van Woerden al had ingestemd met de begroting 
2015. 

9) Indien de burgemeester niet de gehele vergadering telefonisch aanwezig is geweest en het 
voorafgaand debat en de verklaring van de gemeente Eemnes waarom zij tegenstemden niet heeft 
gehoord doet dat naar de mening van het college geen enorme afbreuk aan het democratisch 
gehalte van een dergelijke vergadering? 
Volgens informatie van het college heeft tijdens de vergadering geen debat 
plaatsgevonden, alleen een peiling van de stemmen. Aan het democratisch gehalte is 
in dit geval geen afbreuk gedaan, omdat de raad immers al akkoord was. Het college 
vindt overigens dat de optie van telefonisch stemmen in de toekomst beter geregeld 
moet worden. 

10) Wat vindt het college van de argumenten die door de gemeente Eemnes zijn aangevoerd om tegen 
te stemmen? 
Het college is niet bekend met die argumenten. 

11) Wat kunnen de consequenties zijn voor de gemeente Woerden wanneer er geen 
vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig is bij de vergadering van hetAB van een 
Gemeenschappelijke Regeling? 
Bij stemmingen kunnen we onze stem niet uitbrengen (Woerden heeft 3 van de in totaal 68 
stemmen die in totaal kunnen worden uitgebracht). 



Bijlagen: 
De ingekomen brief van de WD-fractie met corsanummer 14.015238 
De toezendingsbrief van de zienswijze ontwerpbegroting 2015 GGDrU met corsanummer 
14U.08772 
De brief aan de GGD, waarin de bestuurlijke vertegenwoordiging, inclusief vervanging wordt 
medegedeeld; corsanummer 14U.09889 

De secretaris De burgemees' 

drG.W. Goedmakers CMC 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: maandag 15 september 2014 16:02 
Aan: raadsleden@woerden.nl; Stadhuis;!Burgemeester en wethouders 
CC: IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van de W D inzake vertegenwoordiging Woerden 

bij GR GGDrU 
Bijlagen: vragen wd inzake vertegenwoordiging woerden bij ggdru.pdf 

Aan het College van Ben W 
CC Gemeenteraad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen van de VVD ex artikel 40 RvO inzake vertegenwoordiging van Woerden in de 
gemeenschappelijke regeling GGDrU. De vragen dienen conform RvO binnen een termijn van 30 dagen te worden 
beantwoord, te weten vóór 15 oktober 2014. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
P o s t b u s 4 5 , 3 4 4 0 AA W o e r d e n \ B ieke r l j t ean 14 , 3 4 4 7 G R W o e r d e n 
T 0 3 4 8 - 4 2 8 5 1 0 |M 0 6 - 2 ,0094715 |E qeldorp.e@woerclen.nl | raadsariffie(5>woerden.n 
W Qemeenteraad.woerden.nl 

Gemeente Woerden 14.015238 

Regislratiedatum: 16/09/2014 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

1 



Aan: College van B & W van de gemeente Woerden 

Van: Fractie VVD 

Betreft: Het ontbreken van vertegenwoordiging door de gemeente Woerden van een lid van 
het College van Burgemeester en Wethouders bij de vergadering van het Algemeen Bestuur 
(AB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de GGD regio Utrecht (GGDrU) van 10 
juli jl. 

Datum: 15 september 2014 

Inleiding: 

Op 10 juli jl. heeft er in Zeist een vergadering plaats gevonden van het AB van de GGDrU. 
De verantwoordelijk wethouder uit de gemeente Woerden was hierbij niet aanwezig, er was 
geen vervanger, er was geen ambtenaar en er was zo ver bekend geen stemmachtiging 
afgegeven. 

Op 22 mei jl. had er ook een vergadering van het AB van de GGDrU plaatsgevonden. Daarin 
was de gewijzigde begroting 2014-1 niet goed gekeurd vanwege een te geringe opkomst van 
vertegenwoordigers van gemeenten die deel uitmaken van deze GR. In de notulen van 
die vergadering (punt 4.3), benadrukken de voorzitter en de portefeuillehouder financiën van 
de GGDrU het belang van aanwezigheid bij de vergadering van 10 juli. O.a. de 
gemeente Woerden heeft hieraan geen gehoor gegeven. 

Op de agenda van 10 juli jl. stond onder punt 4.3 wederom de gewijzigde begroting 2014-1. 
Deze moest deze keer goedgekeurd worden (vandaar het benadrukken bij de vorige 
vergadering) omdat de GGDrU anders tot aan de volgende vergadering van 25 september 
onder curatele van de provincie zou komen te staan, zo werd door de voorzitter van de 
GGDrU gesteld tijdens de vergadering van 10 juli jl. 

In de conceptnotulen van die laatste vergadering staat een mogelijk een onjuistheid bij punt 
4.3 en 4.4. Vanwege het ontbreken van vertegenwoordigers van 3 gemeenten en het 
tegenstemmen van de gemeente Eemnes is de gewijzigde begroting 2014-1 op 10 jl. 
wederom niet aangenomen. In de schorsing van een half uur die toen volgde heeft de 
voorzitter van de GGDrU telefonisch contact gehad met een aantal burgemeesters (in de 
conceptnotulen staat dat dit met de begroting 2015 te maken had maar dat is volgens de 
W D fractie mogelijk onjuist, daarvoor was immers geen grote haast.). 

De burgemeester van o.a. de gemeente Woerden heeft toen telefonisch ingestemd met 
goedkeuring van de gewijzigde begroting 2014-1. In de conceptnotulen van de vergadering 
van 10 juli jl. staat dat dit telefonisch stemmen te maken had met de begroting van 2015. 

De W D fractie heeft daarom de volgende vragen: 



1) De gemeenteraad draagt via de GR verantwoordelijkheden over. De gemeenteraad gaat 
er van uit dat een lid van het college verantwoordelijkheid neemt om de gemeente Woerden 
te vertegenwoordigen in het AB. Dit is in dit geval niet gebeurd, waarom niet? 

2) Is er binnen het college van B en W mbt het bijwonen van externe vergaderingen een 
vervangingsschema in geval van absentie en hoe ziet dat er uit? 

3) Mag de gemeenteraad er van uitgaan dat zij zonder tegenbericht tijdens een AB (of DB) 
van een GR vertegenwoordigd is geweest door iemand uit het college? 

4) Wat zijn de mogelijkheden tot stemmachtiging binnen deze en andere 
Gemeenschappelijke Regelingen? 

5) Heeft de gemeente Woerden een schriftelijke bijdrage geleverd aan deze vergadering? 
Waarom wel/niet? 

6) Waarom is de burgemeester telefonisch aanwezig geweest bij de vergadering? 

7) Is de burgemeester de gehele vergadering telefonisch aanwezig geweest? 

8) Is telefonisch stemmen toegestaan binnen deze en andere Gemeenschappelijke 
Regelingen? 

9) Indien de burgemeester niet de gehele vergadering telefonisch aanwezig is geweest en 
het voorafgaand debat en de verklaring van de gemeente Eemnes waarom zij tegenstemden 
niet heeft gehoord doet dat naar de mening van het college geen enorme afbreuk aan het 
democratisch gehalte van een dergelijke vergadering? 

10) Wat vindt het college van de argumenten die door de gemeente Eemnes zijn aangevoerd 
om tegen te stemmen? 

11) Wat kunnen de consequenties zijn voor de gemeente Woerden wanneer er geen 
vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig is bij de vergadering van het AB van een 
Gemeenschappelijke Regeling? 

Namens de W D fractie 
Reem Bakker 
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Onderwerp: S u m m e r 
Zienswijze ontwerpbegroting2015 GGDrU 28 5oT9 m 672 r 

Uw Kenmerk: Uit-2014/03513/HK/EdL Uw brief van: 29 april 2014 Datum 26 juni 2014 
geregistreerd onder nr.: n.V.t. 

Ons Kenmerk Doorkiesnummer/Behandeld door: VerzQ 1 JULI 2014 
14U.08772 06-83338357 / J. Vermeij 

Geachte heer Bos, 

Per brief van 28 april 2014 heeft het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht de gemeenteraad van 
Woerden de ontwerpbegroting 2015 aangeboden. U vraagt de gemeenteraad om een zienswijze. 
In deze brief leest u onze reactie. 

Instemming 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 juni 2014 ingestemd met de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2015. 

Meer informatie? 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw 
J. Vermeij van het team Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-
83338357 of per e-mail vermeij.i@woerden.nl. / 

Met vriendelijke groet, 
cojUege^van burgemeester en wethouders gemeente Woerden, aUeg 
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afers" dmakèTs"CMC Dr. G. oer 
secretaris 

Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemene inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 
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Onderwerp: 

bestuurlijke vertegenwoordiging 

14U.09889 

Uw Kenmerk: Uw brief van: Datum: 4 juni 2014 
geregistreerd onder nr.: n.v.t. 

0 b J V - /G14 
Ons Kenmerk: Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. J W . X <~ 

428914/B.J. van Heil 
U- u > 8 Ö 9 

Geachte heer/mevrouw, 

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Woerden heeft de bestuurlijke 
vertegenwoordiging op 3 juni 2014 vastgesteld. Tot lid in uw bestuur heeft het college benoemd: 

Lid: wethouder Y.(Yolan) Koster 
Plv. lid: wethouder J.I.M. (Bob) Duindam 

Wethouder Koster is tevens benoemd in de bestuurscommissie Midden-Nederland. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het collegebesluit waarin de benoeming 
is vastgesteld kunt u vinden op onze website www.woerden.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende, bereikbaar op telefoonnummer (0348) 428 914 of mailadres 
hell.b@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Woerden 

Bas van Heil 
adviseur regionale samenwerking 


