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RAADSVOORSTEL 
Z/22/045379 
D/22/059348 
 
 

  

Indiener: Presidium 

Datum:  22 april 2022 

Portefeuillehouder(s):  Victor Molkenboer 

Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  Mark Tobeas/Liesje Wanders 

Tel.nr.: 0348-428510 
0348-428679 

E-mailadres: raadsgriffie@woerden.nl  

 

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

Samenvatting: 
De raad wordt voorgesteld om verschillende leden en fractieassistenten te benoemen als voorzitter binnen 
Raad op Donderdag, als lid van een van de commissies van de raad en als (plaatsvervangend) lid van het 
Algemeen Bestuur van Ferm Werk.  
 

Gevraagd besluit: 
De raad besluit: 

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. 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. Drie leden te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie. De volgende raadsleden hebben zich 
gekandideerd: Mevrouw M.B.Y. (Marguerite) Boersma, mevrouw D. (Daphne) van der Wind, mevrouw 
S.A.J. (Saskia) van Altena, de heer H.A. (Hendrie) van Assem, mevrouw A.E.M. (Toos) van Soest en 
mevrouw L.P.T. (Lenie) van Leeuwen; 

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. 
 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en op 30 maart 2022 is 
de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Het begin van een nieuwe raadsperiode vraagt ook om de bemensing 
van de diverse commissies van de raad en de pool van voorzitters voor de bijeenkomsten binnen Raad op 
Donderdag. Daarnaast wordt ook namens de gemeenteraad het lid en het plaatsvervangend lid van het 
Algemeen Bestuur van Ferm Werk benoemd.  
 

Wat willen we bereiken? 
Met dit voorstel wordt de bemensing van de diverse commissies, de voorzitterspool en het 
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(plaatsvervangend) lidmaatschap van het AB van Ferm Werk voor de komende raadsperiode geregeld.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Diverse leden van de raad (en fractieassistenten) benoemen voor de verschillende posten, waarna zij hun rol 
als lid of als voorzitter kunnen vervullen.  
 

Argumenten 
1. Voorzitter presidium 
Het presidium wordt voorgezeten door een raadslid dat geen lid is van het presidium. Traditiegetrouw wordt 
de verantwoordelijkheid voor het voorzitterschap gedragen vanuit de grootste fractie. Het CDA heeft ervoor 
gekozen mevrouw Streng hiervoor te kandideren. Het presidium heeft op 12 april besloten deze kandidatuur 
over te nemen.  
 
2. Voorzitters Raad op Donderdag 
De bijeenkomsten binnen Raad op Donderdag bestaan uit Politieke Avonden en Thema-avonden. De 
Gemeentewet stelt dat commissievergaderingen conform artikel 82 worden voorgezeten door een raadslid. 
Dit betekent dat in het Woerdense vergadermodel de Politieke Avonden worden voorgezeten door 
raadsleden. Omdat tijdens Thema-avonden doorgaans geen oordeelsvormende sessies plaatsvinden, is de 
gewoonte deze ook door fractieassistenten voor te laten zitten.  
Afgelopen periode is gebleken dat een voorzitterspool van 8 tot 10 leden een voor iedereen werkbare situatie 
oplevert. 
 
3. Leden en voorzitter auditcommissie 
De Verordening op de auditcommissie schrijft voor dat de raad de leden van de auditcommissie en de 
voorzitter benoemt. Per fractie mag maximaal één lid deelnemen aan de auditcommissie. Het presidium heeft 
besproken dat de leden van de auditcommissie affiniteit hebben met financiën en de planning- en 
controlcyclus van de gemeente. Mevrouw Van Hoesel heeft zich gekandideerd voor het voorzitterschap.  
 
4. Leden agendacommissie 
Het Reglement van Orde schrijft voor dat de raad de vier leden van de agendacommissie benoemt. Uit haar 
midden wijst de agendacommissie zelf de voorzitter aan. Het is gebruikelijk dat de agendacommissie wordt 
bemenst vanuit de coalitie en de oppositie. Het presidium heeft onderling afgesproken de heer Van Aalst, de 
heer Bakker, de heer Bos en mevrouw Verheyen voor te dragen voor de agendacommissie.  
 
5. Leden werkgeverscommissie 
Het presidium heeft de kandidaten voor de werkgeverscommissie gevraagd hun kandidatuur kort te 
motiveren. 
 
Marguerite Boersma: 
‘Ik denk deze rol goed te kunnen vervullen op basis van mijn kennis op het arbeidsrecht, waaronder de 
ambtelijke rechtspositie. Daarnaast beschik ik over goede communicatieve vaardigheden, waaronder 
feedback geven, vragen stellen en goed luisteren. Volgens mij is dit een meerwaarde voor lidmaatschap van 
de werkgeverscommissie.’ 
 
Daphne van der Wind: 
‘Met de werkgeverscommissie wil ik inzetten op een goede wisselwerking tussen raad en griffie als ook 
samenwerking met de organisatie. Ik vind het belangrijk dat we zorgdragen voor een veilige en positieve 
werkomgeving met een heldere visie en doelen m.b.t. de samenwerking.  
Als (voormalig) werkgever heb ik ervaring met personeelsbeleid, het voeren van functioneringsgesprekken en 
andere zaken die tot het werkgeverschap behoren. Momenteel werk ik (weer) bij een gemeente waardoor ik 
de ambtelijke organisatie van binnen goed ken.’ 
 
Saskia van Altena: 
‘Graag stel ik mij kandidaat voor de werkgeverscommissie. Naast mijn werk heb ik in het verleden de deeltijd 
opleiding Management, Economie en Recht in de avonduren gevolgd en met succes afgerond. Onderdeel van 
die opleiding is kennisnemen van al de aspecten van goed werkgeverschap. De afgelopen jaren was ik in 
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diverse functies verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van het vakgebied P&O. Zo ben ik 
intercedent geweest, medewerker HRM en personeelsfunctionaris. In mijn huidige functie (management 
assistent van een installatiebedrijf) adviseer ik de directie over diverse personele aangelegenheden.  
Gedurende twee raadsperiodes (als raadslid en als fractievoorzitter) heb ik samengewerkt met verschillende 
leden van de Griffie. Deze ervaringen wil ik graag gebruiken bij de werkzaamheden van de commissie. 
Het lijkt me een eervolle functie om de raad te mogen adviseren en te vertegenwoordigen over de personele 
aangelegenheden en zo onze rol als werkgever van de griffie vorm en inhoud te geven. Uiteraard ben ik 
bereikbaar voor een nadere toelichting.’ 
 
Hendrie van Assem: 
‘De afgelopen jaren ben ik als nestor van de raad gevraagd om in diverse sollicitatiecommissies deel te 
nemen, waaronder de nieuwe bezetting van rekenkamercommissie en medewerkers voor de griffie.  
Heb daar nuchter en niet gehinderd door een professionele achtergrond objectief en inhoudelijk kunnen 
functioneren. Een ander bijkomend voordeel is dat ik als lid van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers de 
nodige inhoudelijke informatie over de werkgeverscommissie tot mij krijg en ik kan uit die ervaring zeggen dat 
wij in Woerden een goede stap maken om de werkgeverscommissie op een andere manier te bemensen. 
Heb ook de tijd ervoor omdat ik uit ervaring weet dat inzet met name op de dag plaats zal vinden.’ 
 
Toos van Soest: 
‘Na 12 jaar raadslidmaatschap is het tijd voor een andere stap in het raadswerk. Vanwege mijn 
bedrijfskundige vooropleiding ligt de werkgeverscommissie in lijn met waar ik voor gestudeerd heb. De 
werkgeverscommissie is wat mij betreft niet een plek waar politiek bedreven wordt, maar een commissie die 
objectief beoordeelt wat het best is voor Woerden.’ 
 
Lenie van Leeuwen: 
‘Door mijn jarenlange inzet in de OR van het UWV heb ik kennis en kunde (opleidingen) opgedaan op het 
gebied van werkgevers- en werknemerszaken. Deze kennis en kunde zou ik graag inzetten voor de 
werkgeverscommissie van de raad.’ 
 
6. Lid en plaatsvervangend lid AB van Ferm Werk 
Namens de gemeenteraad van Woerden neemt een raadslid deel in het Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. Het presidium heeft besloten de heer Den Boer aan te dragen voor 
deze functie en mevrouw Noorthoek als zijn plaatsvervanger. 
  

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 
Het presidium heeft zoveel mogelijk gestreefd naar een eenduidig advies wat betreft de bemensing van de 
diverse commissies. Het is uiteraard mogelijk het gevraagde besluit te amenderen en een niet besproken lid 
aan te dragen voor een van de functies. 
In het geval van de werkgeverscommissie zijn er meer kandidaten dan plaatsen in de commissie. Dit betekent 
dat er in het geval van de werkgeverscommissie met stembriefjes zal worden gestemd.  
 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Er zijn geen financiële gevolgen gemoeid met dit besluit.  
 

Communicatie 
Het raadsbesluit zal op de gangbare wijze bekend worden gemaakt in de Woerdense Courant.  
 

Vervolgproces 
De leden van de diverse commissies zullen worden uitgenodigd voor de eerstvolgende vergaderingen en 
onderling de verwachtingen en werkwijze voor de komende periode bespreken.   
 

Bevoegdheid raad: 
Op basis van de Verordening op de werkgeverscommissie, de Verordening op de auditcommissie, het 
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Reglement van Orde, de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk en artikel 82 van de Gemeentewet heeft de 
raad de bevoegdheid de leden van de diverse raadscommissies, de voorzitterspool en het (plaatsvervangend) 
lid van het AB van Ferm Werk te benoemen. 
 

Bijlagen: 
- Raadsbesluit (D/22/059347) 
 

 
De indiener: 
Het presidium 

 

 


