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17R.01033 

Onderwerp: 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Samenvatting: 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden behartigt de belangen van de gemeente Woerden, de 
provincie Utrecht en diverse andere gemeenten uit de regio op het gebied van openluchtrecreatie en 
de bescherming van natuur en landschap. Alle deelnemende gemeenten benoemen twee leden (en 
twee plaatsvervangers) die de gemeente vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Met het 
vertrek van mevrouw M.H. Stolk als wethouder van de gemeente Woerden is het noodzakelijk om 
een nieuwe vertegenwoordiger aan te wijzen die de gemeente kan vertegenwoordigen in het 
Algemeen Bestuur. Ook haar plek in het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap is na haar vertrek 
open komen te vallen. 

Gevraagd besluit: 

1. Aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
burgemeester V.J.H. Molkenboer. 

2. Aan te wijzen als plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden: wethouder H.M.M. Haring en wethouder I.A.M. ten Hagen. 

3. Voor te dragen als lid van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
burgemeester V.J.H. Molkenboer. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Het vertrek van mevrouw M.H. Stolk als wethouder maakt het noodzakelijk om de opengevallen plek 
in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap op te vullen met een nieuwe vertegenwoordiger 
vanuit de gemeente Woerden. Bovendien vinden er begin 2018 weer een aantal belangrijke 
vergaderingen plaats, onder meer over de financiële Kadernota. Een formeel benoemingsbesluit is 
noodzakelijk om rechtsgeldig namens de gemeente een stem te kunnen uitbrengen. 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

In de collegevergadering van 5 december 2017 heeft het college een nieuwe portefeuilleverdeling 
vastgesteld en zijn ook de diverse bestuurlijke functies van oud-wethouder Stolk aan de andere 
bestuurders toebedeeld. 
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Samenwerking met andere gemeenten 

Via het Recreatieschap werkt de gemeente Woerden samen met de provincie Utrecht en andere 
gemeenten in de regio op het gebied van openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en 
landschap. 

Wat willen we bereiken? 

Een volledige vertegenwoordiging van de gemeente Woerden in het Algemeen Bestuur van het 
Recreatieschap en een invulling van de opengevallen plaats in het Dagelijks Bestuur van het 
Recreatieschap. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij vragen uw raad in te stemmen met het bijgevoegde aanwijzingsbesluit. 

Argumenten 

Burgemeester V.J.H. Molkenboer aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van het 
Recreatieschap 
1.1 Burgemeester Molkenboer is eerder aangewezen als plaatsvervangend lid, maar dient als lid te 

worden aangewezen om de plek van oud-wethouder Stolk in het Algemeen Bestuur van het 
Recreatieschap over te kunnen nemen. 

1.2 Naast wethouder Stolk is eerder wethouder Y. Koster aangewezen als lid van het Algemeen 
Bestuur van het Recreatieschap. Daarin hoeft geen verandering te worden aangebracht. 
Namens elke gemeente worden twee leden afgevaardigd voor het Algemeen Bestuur. 

Wethouder H.M.M. Haring en wethouder I.A.M. ten Hagen aan te wijzen als plaatsvervangend 
leden van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap 
2.1 Wethouder Haring volgt burgemeester Molkenboer op als plaatsvervangend lid. Wethouder Ten 

Hagen was nog niet eerder formeel aangewezen. 

Burgemeester V.J.H. Molkenboer voor te dragen als lid van het Dagelijks Bestuur van 
Recreatieschap 
3.1 Oud-wethouder Stolk was door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap benoemd als lid 

van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Na het vertrek van mevrouw Stolk wordt 
voorgesteld burgemeester Molkenboer, als lid van het Algemeen Bestuur, voor te dragen als lid 
van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

N.v.t. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

N.v.t. 

Communicatie 

Het raadsbesluit tot benoeming en voordracht in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zal na 
besluitvorming aan het Recreatieschap worden gestuurd. 

Vervolgproces 

Zie communicatie. 
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Bevoegdheid raad: 

Artikel 9, eerste lid sub a en artikel 9, achtste lid van de Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten elk uit 
hun midden of uit de colleges twee leden en twee plaatsvervangende leden van het Algemeen 
Bestuur aanwijzen. 

Bijlagen: 

1. Concept raadsbesluit Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden (17R.01034) 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

De secretaris, De 

jn K^ jsbe ŗgen M drs. M.H.J. van V. Ikenboer ijsbergen MBA 
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RAADSBESLUIT 
17R.01034 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse Groenlanden  

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 19 december 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
gelet op artikel 9, eerste lid sub a en artikel 9, achtste lid van de Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden; 

 
 

b e s l u i t: 

 

1. Aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
burgemeester V.J.H. Molkenboer. 

2. Aan te wijzen als plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden: wethouder H.M.M. Haring en wethouder I.A.M. ten Hagen. 

3. Voor te dragen als lid van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden: 
burgemeester V.J.H. Molkenboer. 

 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 25 januari 2018 

 
 

De griffier, 
 
 
 
E.M. Geldorp 
  
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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