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Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 3 juni 2014 

Portefeuillehouders): V.J.H. Molkenboer 

Portefeuille(s): Bestuurlijke Zaken 

Contactpersoon: B. van Heil 

Tel.nr.: 428914 E-mailadres: hell.b@woerden.nl 

Onderwerp: Bestuurlijke vertegenwoordiging 

De raad besluit: 

De volgende leden en plaatsvervangende leden te benoemen in de genoemde organen: 

Ferm Werk 
Leden: wethouder Y. Koster en raadslid ... 
Plv. leden: wethouder J.I.M. Duindam en raadslid... 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Leden: wethouder M.H. Stolk 

wethouder Y. Koster 
Plv. Leden: wethouder M.J. Schreurs 

burgemeester V.J.H. Molkenboer 

AVI) 
Lid: wethouder M.H. Stolk 
Plv. lid: wethouder C.J. van Tuijl 

Inleiding: 

De gemeente Woerden is in verschillende organen bestuurlijk vertegenwoordigd. Nu er een nieuw 
college gevormd is, kan deze vertegenwoordiging vastgesteld worden. 

Bevoegdheid: 

Op grond van de gemeenschappelijke regelingen is uw college bevoegd in deze 
gemeenschappelijke regelingen de leden te benoemen. 

Beoogd effect: 

Benoeming van leden in de besturen van gemeenschappelijke regelingen en daarmee continuïteit 
van het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen. 



Argumenten: 

Het is van belang dat de vertegenwoordiging op korte termijn wordt vastgesteld, zodat de besturen 
van de gemeenschappelijke regelingen gevormd kunnen worden (en zij besluiten kunnen nemen). 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

Financiën: 

N.v.t. 

Uitvoering: 

N.v.t. 

Communicatie: 

De betrokken gemeenschappelijke regelingen worden per brief op de hoogte gebracht van uw 
besluit. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Bijlagen: 

14R.00208: Raadsbesluit bestuurlijke vertegenwoordiging 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De burgemeest De,se6retaris 

nboer öedmakers CMC dr. G. 



RAADSBESLUIT 
14R.00208 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Bestuurlijke vertegenwoordiging 

  

 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 3 juni 2014 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

De volgende leden en plaatsvervangende leden te benoemen in de genoemde organen: 

 
Ferm Werk 
Leden:  wethouder Y. Koster en raadslid … 
Plv. leden: wethouder J.I.M. Duindam en raadslid… 
 
 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Leden:  wethouder M.H. Stolk 
  wethouder Y. Koster 
Plv. Leden:  wethouder M.J. Schreurs 
  burgemeester V.J.H. Molkenboer 
 
AVU 
Lid:  wethouder M.H. Stolk 
Plv. lid:  wethouder C.J. van Tuijl 
 
 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 26 juni 2014 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 

   

 


