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RAADSVOORSTEL 

Z/22/048386  
D/22/065074 

 
 

 
  

Indiener: De heer Van Meijeren, namens het CDA, mevrouw Van Leeuwen, namens LijstvanderDoes, 
mevrouw Franken, namens Progressief Woerden en mevrouw Van der Wind, namens 
ChristenUnie-SGP 

Datum:  17 juni 2022 

Portefeuillehouder(s):  n.v.t. 

Portefeuille(s): n.v.t. 

Contactpersoon:  De heer P.J. van Meijeren 

Tel.nr.: 06-21590947 E-mailadres: jobvanmeijeren@raadwoerden.nl  

 

Onderwerp:  
Benoeming wethouders 
 

Samenvatting: 
De gemeenteraad is bevoegd wethouders te benoemen. Via dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld de 
heer De Regt, de heer Noorthoek, de heer Vierstra, de heer Rozendaal en mevrouw Pennarts te benoemen als 
wethouder.  
 

Gevraagd besluit: 
De raad besluit: 

1. Te benoemen tot wethouder van de gemeente Woerden: 
a. De heer A. Noorthoek, met een tijdsbestedingsnorm van 1 fte; 
b. De heer A.M. de Regt, met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte; 
c. De heer J.J. Vierstra, met een tijdsbestedingsnorm van 1 fte; 
d. De heer J.J. Rozendaal, met een tijdsbestedingsnorm van 1 fte; 
e. Mevrouw A.M.A. Pennarts – Pouw, met een tijdsbestedingsnorm van 1 fte. 

2. De heer De Regt, de heer Rozendaal en mevrouw Pennarts - Pouw krachtens artikel 36a, lid 2 
Gemeentewet voor de duur van ten hoogste een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap. 

 

Inleiding  
De fracties van het CDA, LijstvanderDoes, Progressief Woerden en ChristenUnie-SGP hebben op dinsdag 14 
juni 2022 een concept-bestuursakkoord gepresenteerd genaamd ‘Woerden, dat zijn wij samen!’. Op 
donderdag 23 juni zal dit concept-bestuursakkoord worden besproken tijdens een extra raadsvergadering. De 
coalitiefracties dragen daarnaast kandidaten voor ten behoeve van het wethouderschap. Op 10 juni heeft 
formateur Dirk van der Borg de raad geïnformeerd dat iedere fractie één kandidaat voordraagt en dat de 
coalitiefracties gezamenlijk een vijfde kandidaat voordragen. 
 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart heeft een informatiefase en vervolgens een 
formatiefase plaatsgevonden waarin een nieuwe coalitie is gevormd en een concept-bestuursakkoord is 
geschreven. Onderdeel van de formatiefase was ook het voordragen van kandidaat-wethouders om samen 
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met de burgemeester het college voor de bestuursperiode 2022-2026 te vormen. Het benoemen van de 
wethouders is de laatste stap in dit proces.  
 

Vervolgproces 
Het verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap kan voor hoogstens een jaar. Indien nodig, 
kunnen wethouders die in juni 2023 nog niet in de gemeente Woerden wonen, opnieuw ontheffing 
aanvragen. 
 

Bevoegdheid raad: 
De raad is op grond van artikel 35, lid 1 Gemeentewet bevoegd de wethouders te benoemen. 

 

Bijlagen: 
- D/22/065071 Raadsbesluit | Benoeming wethouders 

 

 
De indieners:  De heer Van Meijeren, namens het CDA, mevrouw Van Leeuwen, namens LijstvanderDoes, 

mevrouw Franken, namens Progressief Woerden en mevrouw Van der Wind, namens 
ChristenUnie-SGP 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=III&artikel=35&z=2022-05-01&g=2022-05-01

