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Onderwerp: Benoeming waarnemend raadsvoorzitters en voorzitters en leden diverse 
commissies 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 18R.00266 

gelezen het voorstel d.d. 12 april 2018 van: het Presidium 

gelet op het bepaalde in; 

» artikel 77 lid 2 Gemeentewet (Waarneming voorzitterschap raad) 
« artikel 2, 3 en 10 Reglement van Orde van de raad van Woerden 2018 (Voorzitterschap en leden 

Agendacommissies, Presidium en Beeld en Debat) 
» artikel 4 Verordening Auditcommissie 2010 (Voorzitter en leden Auditcommissie) 

b e s l u i t : 

1. De heer H.A. (Hendrie) van Assem te benoemen als eerste waarnemend raadsvoorzitter en 
de heer J.C. (Jaap) van der Does als tweede waarnemend raadsvoorzitter. 

2. De heer M.L.A. (Marco) Hollemans te benoemen als voorzitter van het Presidium en de heer 
J.C. (Jaap) van der Does als plaatsvervangend voorzitter van het Presidium. 

3. Mevrouw J.G. (Coby) Franken, mevrouw H.K.A. (Heidi) den Hartigh, de heer M.L.A (Marco) 
Hollemans, de heer J. (Jelle) Upma en mevrouw A.E.M. (Toos) van Soest te benoemen als 
voorzitters van de sessies Beeld en Debat op de Politieke avonden. 

4. Mevrouw B.J.C.J (Birgitte) van Hoesel te benoemen als voorzitter van de Auditcommissie, de 
heer A. (Arjen) Draisma als plaatsvervangend voorzitter van de Auditcommissie en de heer 
R.C.L (Reem) Bakker, mevrouw M.B.Y. (Marguerite) Boersma, de heer A. (Arthur) Bolderdijk, 
de heer H.P (Henk) Hammelburg en mevrouw C.W. (Wilma) de Mooij te benoemen als leden 
van de Auditcommissie. 

5. Mevrouw J.G. (Coby) Franken te benoemen als voorzitter van de Agendacommissie en de 
heerT.J. (Tom) Boersma, de heer FJ.D (Florian) Bos en de heer S.C. (Simon) Brouwer te 
benoemen als leden van de Agendacommissie. 

6. De heer W. (Wout) den Boer, de heer J.C. (Jaap) van der Does en mevrouw M.H.T. (Marieke) 
van Noort te benoemen als voorzitters van de sessies Beeld op de Bijzondere avonden. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 19 april 20^8' 

De griffier, De voorzitte 

W. Tobeas 


