
 

 

Raadsvoorstel 
 
 

Indiener 
Mevrouw Van Leeuwen, namens de fractie van LijstvanderDoes 

 
Vergadering van 
17 februari 2021 

 
Kenmerk 
 

 
Portefeuillehouder 
n.v.t.  

 
Portefeuille 
n.v.t. 

 
Onderwerp 
Benoeming de heer De Regt als wethouder 

 

Samenvatting 
Op 2 januari 2021 heeft voormalig wethouder Bolderdijk kenbaar gemaakt per direct ontslag te nemen als wethouder. De 
fractie van LijstvanderDoes is daarna op zoek gegaan naar een nieuwe wethouder namens LijstvanderDoes en draagt 
hierbij de heer De Regt voor als kandidaat ten behoeve van het wethouderschap.  
De heer De Regt zal een aanstelling in deeltijd krijgen met een tijdsbestedingsnorm van 0,8 fte.  

 
 

Gevraagd besluit 
De raad besluit: 
1. De heer A.M. (Ad) de Regt te benoemen als wethouder met als tijdsbestedingsnorm 0,8 fte. 
2. De heer A.M. (Ad) de Regt voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. 
 

 

Participatieproces 
n.v.t.  

 
 

Wat willen we bereiken 
Opvullen van de binnen het college ontstane vacature, zodat het college weer voltallig is. 

 
 

Wat gaan we daarvoor doen 
De heer De Regt benoemen als wethouder van Woerden. 

 
 

Argumenten 
1. De heer A.M. (Ad) de Regt te benoemen als wethouder met als tijdsbestedingsnorm 0,8 fte. 

De heer De Regt is een zeer ervaren en veelzijdige bestuurder, vooral in het lokaal openbaar bestuur. Hij was eerder 
wethouder in Oudewater en IJsselstein en vervulde diverse andere bestuursfuncties voor maatschappelijke 
organisaties.  
De heer De Regt is als ex-formateur en voormalig projectleider Verkeersvisie goed bekend met Woerden. Tijdens zijn 
wethouderschap in Oudewater deelden Woerden en Oudewater al dezelfde ambtelijke organisatie. In Oudewater had 
hij onder andere financiën in zijn portefeuille als wethouder. Gezien zijn woonplaats en zijn privé-activiteiten kent hij 
Woerden goed en is hij vaak in Woerden te vinden. 

 
 



 

 
2. De heer A.M. (Ad) de Regt voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. 

De heer De Regt is woonachtig in Papekop (Gemeente Oudewater) en heeft de gemeenteraad verzocht hem ontheffing 
te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De brief met zijn verzoek is als bijlage toegevoegd aan dit 
raadsvoorstel.  

 
 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
n.v.t. 

 
 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De tijdsbestedingsnorm van 0,2 fte minder zorgt ook voor minder kosten voor de gemeente.  

 
 
 

Communicatie 
Er zal op een passende wijze worden gecommuniceerd over de benoeming van de heer De Regt als wethouder. 

 
 

Vervolgproces 
 
Het college zal de raad informeren over de herverdeling van de portefeuilles naar aanleiding van de benoeming van de 
heer De Regt. 

 
 

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

Daarvoor zijn de in het Reglement van Orde vastgestelde stappen bij de benoeming van wethouders 
doorlopen. 
 

- De raad is op grond van artikel 36a, tweede lid Gemeentewet bevoegd een wethouder voor de duur van 
ten hoogste een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.  

 
 

Bijlagen 
- Raadsbesluit 
- Brief inzake verzoek ontheffing vereiste ingezetenschap 
 



 

 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 
 
 

Onderwerp: Benoeming de heer De Regt als wethouder 
 

 
 

De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
 

gelezen het voorstel d.d. 17 februari 2021 van: 

- de fractie LijstvanderDoes 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
- Art. 35, eerste lid 
- Art. 36a, tweede lid 

 

b e s l u i t: 

1. De heer A.M. (Ad) de Regt te benoemen als wethouder met als tijdsbestedingsnorm 0,8 fte. 
2. De heer A.M. (Ad) de Regt voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste 

van ingezetenschap. 
 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 17 februari en voortgezet op 
18 februari 
 

 De griffier, 
 
 
 

drs. M.J.W. Tobeas 

De voorzitter, 
 
 
 

V.J.H. Molkenboer 
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