
Raadsvoorstel 
 
Opsteller 
Wesselingh, Ines 

 

Vergadering van 
1 november 2022 

 

Kenmerk 
Z/22/052279 / D/22/076815 

 

Portefeuillehouder 
Victor Molkenboer 

 

Portefeuille 
Bestuurlijke en juridische zaken 

 

Onderwerp 
Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

 

 
 
   
 
Samenvatting 
De gemeente Woerden is deelnemer in het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Op 1 januari 2023 wijzigt de 
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden (recreatieschap). In het voorjaar van 2022 heeft de 
gemeenteraad van Woerden met raadsbesluit (Z/21/031062 / D/21/042283) ingestemd met de gewijzigde tekst van deze 
gemeenschappelijke regeling (GR).  
 
In deze gewijzigde tekst van de GR is het aantal leden van het Algemeen Bestuur (AB) teruggebracht naar 1 lid per 
deelnemer in het recreatieschap. Het college stelt voor om de portefeuillehouder Recreatie & Toerisme voor te dragen als 
nieuw AB-lid namens de gemeente Woerden. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. De volgende collegeleden aan te wijzen als lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
lid: wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw 
plaatsvervangend lid: burgemeester Victor Molkenboer 
 
2. Voor te dragen als lid van het Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden,: 
wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw 
 
   
 
   
 
Inleiding 
In verband met de gewijzigde GR Recreatieschap Stichtse Groenlanden per 1 januari 2023 is het noodzakelijk om de 
bestuurlijke vertegenwoordiging aan te passen. Met dit voorstel wordt hier vorm aangegeven.   
 
   
 
Participatieproces 
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen  
In het constituerend beraad is de portefeuille Recreatie & Toerisme waaronder het recreatieschap valt toegewezen aan 
wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw. 
 
Samenwerking met andere gemeenten  



Het aanwijzen van de vertegenwoordiging is een in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalde bevoegdheid van uw 
raad. De Gemeenschappelijke Regeling zelf betreft een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten en 
provincie in de regio.  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Een rechtmatige aanwijzing van vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van de genoemde Gemeenschappelijke 
Regeling en een rechtsgeldige vertegenwoordiging van de gemeente Woerden bij vergadering en besluitvorming.  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Uw raad dient akkoord te zijn met de voorgestelde vertegenwoordigers die de gemeente Woerden zullen 
vertegenwoordigen in het Algemeen bestuur van het recreatieschap.   
 
   
 
Argumenten 
1.1 Portefeuilleverdeling op basis van huidige college  
De genoemde bestuurders zijn op basis van het huidige college de meest logische namen om de gemeente Woerden te 
vertegenwoordigen.  
 
1.2 Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen in het recreatieschap moeten de nieuwe AB-leden voor 1 januari 2023 
zijn benoemd.  
Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is quorum nodig, zonder benoemde AB-leden bij de deelnemers van het 
recreatieschap is dit niet haalbaar. 
 
2.1 De gemeente Woerden draagt wethouder Recreatie & Toerisme, Mariëtte Pennarts-Pouw voor, voor deelname aan 
het Dagelijks Bestuur (DB)  
Gezien de omvang van het nieuwe DB (5 leden), waarvan er drie vaste leden zijn te weten: Provincie Utrecht, gemeente 
Utrecht en gemeente De Ronde Venen (programma B) zijn er nog twee DB plekken beschikbaar voor de andere 
deelnemers. Op moment van opstellen van dit voorstel is nog niet bekend welke gemeenten aanvullend gaan deelnemen 
in het DB recreatieschap per 1 januari 2023.  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
zie punt 2.1 onder Argumenten 
 
   
 
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 Regeling worden toegestuurd. 
 
   
 
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 Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
 
   
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit (Z/22/052279 / D/22/076850) 



RAADSBESLUIT 
D/22/076850 
Z/22/052279 

  

  
Onderwerp: Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 14 oktober 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden,  

 

b e s l u i t: 
 
1. De volgende collegeleden aan te wijzen als lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur 
van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
lid: wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw 
plaatsvervangend lid: burgemeester Victor Molkenboer 
 
2. Voor te dragen als lid van het Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden,: 
wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw 
 

 

 
 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

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

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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