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De raad besluit: 
 
1.    te benoemen tot fulltime wethouders van de gemeente Woerden:  

1. de heer A. (Arjan) Noorthoek; 
2. de heer mr. A. (Arthur) Bolderdijk; 
3. de heer T.H.D. (Tymon) de Weger; 
4. de heer G.F. (George) Becht; 

 
2.   de heer T.H.D. de Weger 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 CDA, LijstvanderDoes, CU-SGP en D66 hebben op 4 juni 2018 een coalitieakkoord 
“Duurzaam en daadkrachtig – midden in de samenleving” gesloten en ondertekend. Dit akkoord zal 
voor de coalitiefracties richting geven voor het te voeren beleid in de periode 2018-2022.Dinsdag 
12 juni 2018 zal de gemeenteraad een debat voeren dit coalitieakkoord 
 
De fracties dragen thans kandidaten voor ten behoeve van het wethouderschap. 
 
De vier 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. 
Daarvoor zijn de in het Reglement van Orde vastgestelde stappen bij de benoeming van 
wethouders doorlopen. 
 

 

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: 

n.v.t. 

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: De heer P.J. van Meijeren, namens de fracties van CDA, 
LijstvanderDoes, CU-SGP en D66 
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