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Onderwerp: Benoeming voorzitters, leden diverse commissies en (plaatsvervangend) lid 
Algemeen Bestuur Ferm Werk  

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 22 april 2022 van: 

- Presidium 

 

 

gelet artikel 82 van de Gemeentewet, de Verordening op de werkgeverscommissie, de Verordening 
op de auditcommissie, het Reglement van Orde en de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk 
 

b e s l u i t: 

 

1. Mevrouw V.S.M. (Vera) Streng te benoemen als voorzitter van het presidium;  
2. Mevrouw A.E.M. (Toos) van Soest, de heer M.L.A. (Marco) Hollemans, de heer R.P.A. 

(Rumo) van Aalst, de heer R.C.L. (Reem) Bakker, de heer T.J. (Tom) Boersma, de heer 
F.J.D. (Florian) Bos, mevrouw J.G. (Coby) Franken, de heer J. (Jelle) IJpma, mevrouw 
M.B.Y. (Marguerite) Boersma, de heer F.J.C. (Florian) van Hout en de heer S.F.J.M. (Stan) 
Droogh te benoemen als voorzitters binnen Raad op Donderdag;  

3. Mevrouw B.J.C.J. (Birgitte) van Hoesel te benoemen als voorzitter en lid van de 
auditcommissie en de heer F.J.C. (Florian) van Hout, J.L.M. (Jan-Hubert) van Rensen, de 
heer P.J. (Job) van Meijeren, mevrouw D. (Daphne) van der Wind, de heer R.C.L. (Reem) 
Bakker, de heer C. (Kees) Schouten, mevrouw L.G. (Lilian) Biber en de heer S.F.J.M. (Stan) 
Droogh als leden van de auditcommissie; 

4. De heer R.C.L. (Reem) Bakker, de heer F.J.D. (Florian) Bos, de heer R.C.L. (Rumo) van 
Aalst en mevrouw M.R. (Monique) Verheyen te benoemen als leden van de 
agendacommissie;  

5. Mevrouw M.B.Y. (Marguerite) Boersma, mevrouw D. (Daphne) van der Wind en mevrouw 
S.A.J. (Saskia) van Altena te benoemen als leden van de werkgeverscommissie; 

6. De heer W. (Wout) den Boer te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk 
en mevrouw J.C. (Lia) Noorthoek te benoemen als plaatsvervangend lid.  

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 28 april 2022, 

 
 

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

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer  
 



 
 


