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RAADSVOORSTEL 
D/21/009126 
 
 

  

Indiener: Presidium 

Datum:  10 februari 2021 
Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  Liesje Wanders 

Tel.nr.: 0348 - 428679 E-mailadres: Wanders.l@woerden.nl 
 
Onderwerp:  
 
Benoeming plaatsvervangend voorzitter Presidium, voorzitters binnen Raad op Donderdag en leden 
van de Auditcommissie 
 

Samenvatting: 
 
De raad wordt voorgesteld om verschillende leden en fractieassistenten te benoemen als voorzitter 
van het Presidium, voorzitter van bijeenkomsten binnen Raad op Donderdag en als lid van de 
auditcommissie.  
 
 
Gevraagd besluit: 
 

1. De heer W. (Wout) den Boer te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van het Presidium; 
2. De heer F.J.D. (Florian) Bos en de heer F.J.C. (Florian) van Hout te benoemen als voorzitters 

van de beeld- en oordeelsvormende sessies op de Politieke avonden en als voorzitters van de 
Thema-avonden. 

3. Mevrouw J.G. (Coby) Franken, de heer J.L.M. (Jan-Hubert) van Rensen, de heer C. (Kees) 
Schouten, mevrouw L.P.T. (Lenie) van Leeuwen, mevrouw D. (Daphne) van der Wind en 
F.J.C. (Florian) van Hout te benoemen als leden van de Auditcommissie. 

 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
Na de raadswisseling in 2018 heeft de raad het besluit genomen over een aantal benoemingen. In 
de afgelopen drie jaar heeft daarin een aantal wisselingen plaatsgevonden. Die worden met dit 
raadsvoorstel geformaliseerd. 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen? 
Het presidium heeft in de vergadering van 10 februari 2021 de benoemingen besproken en het 
besluit genomen om deze voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 

 
Wat willen we bereiken? 

Met het benoemen van voorzitters en leden van de door de raad ingestelde commissies wordt 
geborgd dat de commissies op een juiste wijze volgens het Reglement van Orde van de raad van 
Woerden 2020 (hierna: Reglement van Orde) vergaderen. 
 

Argumenten 

1. De heer W. (Wout) den Boer te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van het 
Presidium; 
Sinds 1 januari 2021 heeft de heer J.C. (Jaap) van der Does zijn taken als 
plaatsvervangend voorzitter van het Presidium neergelegd, waardoor deze functie vacant is 
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geworden. De heer den Boer heeft aangegeven bereid te zijn deze rol op zich te nemen.  
 

2. De heer F.J.D. (Florian) Bos en de heer F.J.C. (Florian) van Hout te benoemen als 
voorzitters van de beeld- en oordeelsvormende sessies op de Politieke avonden en als 
voorzitters van de Thema-avonden. 
Bij de introductie van Raad op Donderdag is besloten te werken met een voorzitterspool. 
Niet alle voorzitters zijn destijds formeel benoemd, terwijl het Reglement van Orde dat wel 
voorschrijft. Met deze benoeming wordt het voorzitterschap van de heer Bos en de heer 
Van Hout geformaliseerd. 
 

3. Mevrouw J.G. (Coby) Franken, de heer J.L.M. (Jan-Hubert) van Rensen, de heer C. (Kees) 
Schouten, mevrouw L.P.T. (Lenie) van Leeuwen, mevrouw D. (Daphne) van der Wind en 
F.J.C. (Florian) van Hout te benoemen als leden van de Auditcommissie. 
Op 19 april 2018 zijn de (plaatsvervangend) voorzitter(s) en leden van de Auditcommissie 
benoemd. Sindsdien hebben wisselingen plaatsgevonden binnen de Auditcommissie. Met 
deze benoeming worden deze wisselingen bekrachtigd. 

 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

n.v.t. 

Bevoegdheid raad: 
 
1. Plaatsvervangend voorzitterschap Presidium: artikel 3, vierde lid Reglement van Orde 
2. Voorzitterschap Raad op Donderdag: artikel 14, derde lid Reglement van Orde  
3. Lidmaatschap Auditcommissie: artikel 4 Verordening Auditcommissie 2010 
 

Bijlagen: 

- Raadsbesluit (D/21/009127) 
 

 
De indiener: Presidium 
 
De griffier 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 De voorzitter 
 
 
 
 
M.L.A. Hollemans 

   
 



 

 

RAADSBESLUIT 
D/21/009127 
 

 
 
 
 
 

Onderwerp: Benoeming plaatsvervangend voorzitter Presidium, voorzitters binnen Raad op 
Donderdag en leden van de Auditcommissie 

 
 

De raad van de gemeente Woerden; 
 

 
gelet op het bepaalde in het Reglement van Orde; 
- artikel 3, vierde lid  
- artikel 14, derde lid  

 
gelet op het bepaalde in de Verordening Auditcommissie 2010 
- artikel 4 Verordening Auditcommissie 2010 

 

b e s l u i t: 

1. De heer W. (Wout) den Boer te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van het Presidium; 
2. De heer F.J.D. (Florian) Bos en de heer F.J.C. (Florian) van Hout te benoemen als voorzitters 

van de beeld- en oordeelsvormende sessies op de Politieke avonden en als voorzitters van de 
Thema-avonden. 

3. Mevrouw J.G. (Coby) Franken, de heer J.L.M. (Jan-Hubert) van Rensen, de heer C. (Kees) 
Schouten, mevrouw L.P.T. (Lenie) van Leeuwen, mevrouw D. (Daphne) van der Wind en 
F.J.C. (Florian) van Hout te benoemen als leden van de Auditcommissie. 

 
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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