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De raad besluit: 

de leden T. (Toos) van Soest-Vernooij en H.A. (Hendrie) van Assem te benoemen tot 
commissievoorzitter. 

Inleiding: 

In zijn vergadering van 28 mei 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden reeds vier 
commissievoorzitters benoemd (zie samenhang eerdere besluitvorming). In de vergadering van het 
presidium van 10 juni 2014 zijn de twee nog benodigde commissievoorzitters voor een voltallig 
sextet aangedragen. Hierdoor heeft elke raadscommissie vanaf september een duovoorzitterschap, 
te weten: 

Welzijn: de heren Hoogeveen (D66) en Upma (Progressief Woerden). 
Ruimte: de heren De Wit (ChristenUnie/SGP) en Van Assem (Inwonersbelangen). 
Middelen: de heer Becht (D66) en mevrouw Van Soest (CDA). 

Bevoegdheid: 

Op grond van artikel 82, lid 4 van de Gemeentewet jo. artikel 3, lid 2 van het Reglement van orde 
voor de raadscommissies gemeente Woerden 2012 is de raad bevoegd de voorzitters van de 
raadscommissies te benoemen. 

Beoogd effect: 

Met het benoemen van vaste voorzitters wordt geborgd dat de raadscommissies op een (wettelijk) 
juiste wijze vergaderen. 

Argumenten: 

Zie 'kopjes' inleiding, bevoegdheid en beoogd effect. 

Kanttekeningen: 

De gemeenteraad van Woerden kent naast de raadsvergadering en de raadscommissies nog het 
fenomeen informatiebijeenkomst. Hiervoor zullen op regelmatige basis leden van de raad en 
fractieassistenten worden aangeschreven om als voorzitter op te treden. De informatiebijeenkomst is 
wat informeler van karakter en kent daarom geen vast voorzittersduo. Enkele leden hebben zich al 
gemeld om een informatiebijeenkomst voor te zitten. 



Financiën: 

Het betreft een puur organisatorisch en budgetneutraal besluit van de raad. 

Uitvoering: 

Na de benoeming zullen de voorzitters zo spoedig mogelijk een training krijgen. Vanaf de 
eerstvolgende cyclus na de benoeming zullen de voorzitters starten met hun werkzaamheden. 

Communicatie: 

Het Ris wordt daar waar nodig geactualiseerd. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsvoorstel 14R.00194 inzake Benoeming voorzitter Presidium, commissievoorzitters en 
plaatsvervangend voorzitter van de raad. 

Bijlagen: 

Niet van toepassing. 

De indiener: Presidium 
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