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Indiener: H.J. Hoogeveen, namens D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden 

Datum:  27 mei 2014 

Portefeuillehouder(s): n.v.t. 

Portefeuille(s): n.v.t. 

Contactpersoon:  H.J. Hoogeveen 

Tel.nr.: 06-51850478 E-mailadres: heerdjanhoogeveen@d66woerden.nl 

 

Onderwerp: Benoeming wethouders 

 

 
 
De raad besluit: 
 
1. het aantal wethouders met ingang van 27 mei 2014 vast te stellen op vijf;  
 
2. van deze wethouders de tijdsbestedingsnorm vast te stellen op 100%; 
 
3.    te benoemen per 27 mei 2014 tot wethouders:  

1. de heer J.I.M. (Bob) Duindam; 
2. mevrouw Y. (Yolan) Koster-Dreese; 
3. de heer C.J. (Cor) van Tuijl; 
4. de heer M.J. (Martin) Schreurs; 
5. mevrouw M.H. (Margot) Stolk-Bleeker; 

 

4.   mevrouw M.H. Stolk-Bleeker krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, voor de duur van ten 
 hoogste een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. 

 
 
 

Inleiding:  

De fracties van D66, Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP, VVD en STERK Woerden hebben 
op 27 mei 2014 een coalitieakkoord “Samen werken aan het Woerden van morgen” gesloten en 
ondertekend. Dit akkoord zal voor de coalitiefracties richting geven voor het te voeren beleid in de 
periode 2014-2018. 
 
De fracties dragen thans kandidaten voor ten behoeve van het wethouderschap. 
 
De vijf wethouders zullen een volledige aanstelling krijgen, elk met een tijdsbestedingsnorm van 
100%. 

 

Bevoegdheid: 

De raad is op grond van artikel 35, lid 1 Gemeentewet bevoegd de wethouders te benoemen. 
 

Beoogd effect: 



  De benoeming van een nieuwe college van burgemeester en wethouders 

Argumenten: 

Na de verkiezingen zijn er onderhandelingen gevoerd teneinde een nieuw college te kunnen 
vormen. 

 

Kanttekeningen: 

 n.v.t. 

Financiën: 

Ten opzichte van het vorige college is er één full-time wethouder extra. De extra lasten die dit met   
zich meebrengt ad € 100.000,- worden in de begroting opgenomen. Door de coalitiepartijen is 
hiervoor dekking aangedragen. 

Uitvoering: 

  Er zal op een passende wijze uitvoering aan dit besluit worden gegeven. 

Communicatie: 

  Er zal op een passende wijze worden gecommuniceerd over de aanstelling van het nieuwe college. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

 n.v.t. 

Bijlagen: 

 De geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders (ter inzage bij de griffier). 

 De indiener: H.J. Hoogeveen, namens D66, Progressief Woerden, CU/SGP, 
VVD en STERK Woerden 

  raadslid  

 

 

  Heerd Jan Hoogeveen  

 
 


