
RAADSVOORSTEL 
18R.00407 

* * 

içc ni c e n 1 c 
W O E R D E N 

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 18 juni 2018 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester Molkenboer 

Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken 

Contactpersoon: J.L. van den Dool 

Tel.nr.: 8353 E-mailadres: dool.j@woerden.nl 

Onderwerp: 

Nieuwe raad en nieuw college: bestuurlijke vertegenwoordiging diverse regionale verbanden 

Samenvatting: 

De gemeente Woerden is vertegenwoordigd in besturen van verschillende regionale organisaties en 
verbanden. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft zich een nieuwe raad en een nieuw college 
gevormd. Het is van belang om ten behoeve van vergaderingen van de verschillende regionale 
verbanden vertegenwoordigers aan te wijzen, zodat Woerden in vergaderingen en bij besluitvorming 
(rechtsgeldig) vertegenwoordigd is. Dit voorstel ziet op de regionale verbanden ten aanzien waarvan 
uw raad bevoegd is vertegenwoordigers aan te wijzen. 

18R.00407 

Gevraagd besluit: 

1. De volgende college- en/of raadsleden aan te wijzen als leden of plaatsvervangend leden (van 
de besturen) van de genoemde Gemeenschappelijke Regelingen: 

Algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Lid: wethouder Arjan Noorthoek 
Lid: burgemeester Victor Molkenboer 
Plv. lid: wethouder George Becht 
Plv. lid: wethouder Tymon de Weger 

Algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht 
Lid: wethouder Tymon de Weger 
Plv. lid: wethouder Arthur Bolderdijk 

Algemeen Bestuur Ferm Werk 
Lid: wethouder George Becht 
Lid: raadslid (nog aan te wijzen door de raad) 
Plv. lid: wethouder Tymon de Weger 
Plv. lid: raadslid (nog aan te wijzen door de raad) 

2. Voor te dragen als lid van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
wethouder Arjan Noorthoek. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw 
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bestuur, is het ook noodzakelijk een nieuwe verdeling te maken van de bestuurlijke 
vertegenwoordiging in de verschillende regionale verbanden en organisaties waaraan de gemeente 
Woerden verbonden is. Voor de genoemde Gemeenschappelijke Regelingen is het noodzakelijk dat 
uw raad aanwijst welke vertegenwoordigers worden afgevaardigd. Dit is zo bepaald in de tekst van 
de Gemeenschappelijke Regelingen. De aangewezen vertegenwoordigers kunnen vervolgens 
rechtmatig deelnemen aan vergaderingen en meedoen in de besluitvorming. 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

In het zogenaamde constituerend beraad van het nieuwe college van 12 juni j l . is hierover 
gesproken en is, op basis van de overeengekomen portefeuilleverdeling, gekomen tot de 
voorgestelde verdeling. 

Samenwerking met andere gemeenten 
Het aanwijzen van de vertegenwoordigers is een in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalde 
bevoegdheid van uw raad De Gemeenschappelijke Regelingen zelf betreffen een 
samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten in de regio. 

Wat willen we bereiken? 

Een rechtmatige aanwijzing van vertegenwoordigers in de Algemeen Besturen van de genoemde 
Gemeenschappelijke Regelingen en een rechtsgeldige vertegenwoordiging van de gemeente 
Woerden bij vergaderingen en besluitvorming. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Uw raad dient akkoord te zijn met de voorgestelde vertegenwoordigers en ten aanzien van het 
Algemeen Bestuur van Ferm Werk uit uw midden nog een lid en een plaatsvervangend lid aan te 
wijzen die de gemeente Woerden, samen met de genoemde wethouders, zullen vertegenwoordigen. 

Argumenten 

1.1 Portefeuilleverdeling nieuw college 
De genoemde bestuurders zijn op basis van de door het college vastgestelde portefeuilleverdeling 
de meest logische namen om de gemeente Woerden te vertegenwoordigen. 

2.1 Wethouder Noorthoek is portefeuillehouder Recreatie en Toerisme 
Uit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur gekozen. Omdat de portefeuillehouder 
Recreatie en Toerisme van Woerden zitting heeft in het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap, 
wordt voorgesteld wethouder Noorthoek voor te dragen als lid van het Dagelijks Bestuur. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

N.v.t. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

N.v.t. 

Communicatie 

Na besluitvorming door uw raad zal een afschrift van het besluit aan de organisatie van de 
genoemde Gemeenschappelijke Regelingen worden gestuurd. 
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Vervolgproces 

Zie hiervoor onder communicatie. 

Bevoegdheid raad: 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van het bepaalde in de tekst 
van de Gemeenschappelijke Regelingen van het Recreatieschap, de AVU en Ferm Werk. 

Bijlagen: 

1. Concept raadsbesluit (18R.00408) 

De indiener: College van burgemeester en wethoud 

De secretaris 

drs. M.H.J. va ergen MBA V. er 
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RAADSBESLUIT 
18R.00408 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Nieuwe raad en nieuw college: bestuurlijke vertegenwoordiging diverse regionale 
verbanden 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 18 juni 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regelingen van de betrokken verbanden; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De volgende college- en/of raadsleden aan te wijzen als leden of plaatsvervangend leden 
(van de besturen) van de genoemde Gemeenschappelijke Regelingen: 
 
Algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden  
Lid: wethouder Arjan Noorthoek 
Lid: burgemeester Victor Molkenboer 
Plv. lid: wethouder George Becht 
Plv. lid: wethouder Tymon de Weger 
 
Algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht  
Lid: wethouder Tymon de Weger 
Plv. lid: wethouder Arthur Bolderdijk 
 
Algemeen Bestuur Ferm Werk  
Lid: wethouder George Becht 
Lid: raadslid (nog aan te wijzen door de raad) 
Plv. lid: wethouder Tymon de Weger 
Plv. lid: raadslid (nog aan te wijzen door de raad) 

 
2. Voor te dragen als lid van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 

wethouder Arjan Noorthoek. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 13 september 2018 

 
 

De griffier, 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        

 

De voorzitter, 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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