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De raad besluit: 
 
1. De heer H.R.M. (Henny) Ekelschot te benoemen als voorzitter van het Presidium; 
 
2. De heren H.J. (Heerd Jan) Hoogeveen, G.F. (George) Becht, J. (Jelle) IJpma en L.P. (Leon) de Wit 
te benoemen als voorzitter van een raadscommissie; 
 
3. Te bevestigen dat de heer H.A. (Hendrie) van Assem eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter is. 
 
 

Inleiding:  

Nu de coalitievorming vrijwel is afgerond, is de samenstelling van de raad voor de komende jaren 
definitief bekend. Dat is voor het Presidium aanleiding om de voorzitter van het Presidium en de 
commissievoorzitters te benoemen en de eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter aan te wijzen. 
 
Tot op heden zijn er drie leden die zich hebben aangemeld als kandidaat voor het voorzitterschap 
van een raadscommissie, te weten de leden Hoogeveen, Becht en IJpma. De heer Ekelschot stelt 
zich kandidaat als voorzitter van het Presidium. Op grond van zijn “nestorschap” komt de heer Van 
Assem in aanmerking als eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter. 
 
Eerder is in het Presidium de wenselijkheid uitgesproken van het “duo-voorzitterschap” met 
betrekking tot raadscommissies, zoals dat ook de afgelopen periode aan de orde was. Daardoor 
ontstaat een werkbare balans tussen werkdruk van de voorzitters en inhoudelijke continuïteit van 
vergaderen. Dat betekent dat er nog drie andere leden bereid moeten worden gevonden het 
voorzitterschap op zich te nemen. Voorgesteld wordt al wel eerder genoemde leden in functie te 
benoemen, zodat er voldoende voorzitters zijn de drukke juni-cyclus te kunnen bemensen. 
 
Het Presidium zal tijdens de vergadering op 10 juni hier verder over spreken, alsmede over de 
instelling van raadscommissies en toebedeling van de portefeuilles aan de commissies. Ook de 
positie van de Auditcommissie in relatie tot de raadscommissie waar de P en C-stukken worden 
besproken (thans commissie Middelen) komt dan aan de orde. 

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. 



 Op grond van artikel 4, lid 4 van het Reglement van Orde van de Raad gemeente Woerden 
2012 is de raad bevoegd om de voorzitter van het presidium te benoemen. 

 Op grond van artikel 77, lid 1 van de Gemeentewet is het langstzittende raadslid 
plaatsvervangend voorzitter van de raad, tenzij de raad hiermee een ander raadslid belast. 

Beoogd effect: 

Met het benoemen van vaste voorzitters wordt geborgd dat de raadscommissies op een (wettelijk) 
juiste wijze vergaderen. Door de voorzitter voor het Presidium uit zijn midden te benoemen zorgt de 
raad ervoor dat het Presidium voorzien is van een gekozen voorzitter. De voorzitter van het 
Presidium vormt tezamen met de burgemeester de werkgeversdelegatie namens de raad richting 
de griffie(r). 

Argumenten: 

Zie de ‘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. 
 
Zoals opgemerkt dienen (uitgaande van drie raadscommissies) er nog drie leden bereid te worden 
gevonden het voorzitterschap van een commissie op zicht te nemen. Het aantal kandidaten t.b.v. 
het commissievoorzitterschap is thans ontoereikend. Op 10 juni spreekt het Presidium verder over 
de instelling van, benaming van, toebedeling portefeuilles etc. aan raadscommissies. De raad 
ontvangt daarna z.s.m. een voorstel. 

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: 

Niet van toepassing. 

Bijlagen: 

Niet van toepassing. 

 De indiener: Presidium 

  De Voorzitter a.i.  
J.C. van der Does 

 

 

 



    

 
 


