
Pagina 1 van 3 
 

RAADSVOORSTEL 
18R.00255 
 
 
 
 

  

Indiener: Presidium 

Datum:  12 april 2018 

Portefeuillehouder(s):  

Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  O. Vliegenthart 

Tel.nr.: 0348-428619 E-mailadres: vliegenthart.o@woerden.nl 

 

Onderwerp:  
 
Benoeming waarnemend raadsvoorzitters en voorzitters en leden diverse commissies 
 

Samenvatting: 
 
De raad wordt voorgesteld om verschillende leden en fractieassistenten te benoemen als voorzitter 
of lid van een raadscommissie. 
 

 
Gevraagd besluit: 

1. De heer H.A. (Hendrie) van Assem te benoemen als eerste waarnemend raadsvoorzitter en 
de heer J.C. (Jaap) van der Does als tweede waarnemend raadsvoorzitter. 

2. De heer M.L.A. (Marco) Hollemans te benoemen als voorzitter van het Presidium en de heer 
J.C. (Jaap) van der Does als plaatsvervangend voorzitter van het Presidium. 

3. Mevrouw J.G. (Coby) Franken, mevrouw H.K.A. (Heidi) den Hartigh, de heer M.L.A (Marco) 
Hollemans, de heer J. (Jelle) IJpma en mevrouw A.E.M. (Toos) van Soest te benoemen als 
voorzitters van de sessies Beeld en Debat op de Politieke avonden. 

4. Mevrouw B.J.C.J (Birgitte) van Hoesel te benoemen als voorzitter van de Auditcommissie, de 
heer A. (Arjen) Draisma als plaatsvervangend voorzitter van de Auditcommissie en de heer 
R.C.L (Reem) Bakker, mevrouw M.B.Y. (Marguerite) Boersma, de heer A. (Arthur) Bolderdijk, 
de heer H.P. (Henk) Hammelburg en mevrouw C.W. (Wilma) de Mooij te benoemen als leden 
van de Auditcommissie. 

5. Mevrouw J.G. (Coby) Franken te benoemen als voorzitter van de Agendacommissie en de 
heer T.J. (Tom) Boersma, de heer F.J.D (Florian) Bos en de heer S.C. (Simon) Brouwer te 
benoemen als leden van de Agendacommissie. 

6. De heer W. (Wout) den Boer, de heer J.C. (Jaap) van der Does en mevrouw M.H.T. (Marieke) 
van Noort te benoemen als voorzitters van de sessies Beeld op de Bijzondere avonden. 

 

 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
Vanwege de raadswisseling dient de raad een besluit te nemen over de bemensing van de door de 
raad ingestelde raadscommissies in de raadsperiode 2018-2022. 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen? 
De fracties zijn de afgelopen weken in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen voor 
de bemensing van de verschillende commissies. Deze voordrachten zijn besproken in de 
vergadering van het Presidium van 12 april. Het Presidium heeft in deze vergadering het besluit 
genomen om de raad voor te stellen om ook fractieassistenten te benoemen als voorzitter van een 
raadscommissie. 
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Wat willen we bereiken? 

Met het benoemen van voorzitters en leden van de door de raad ingestelde commissies wordt 
geborgd dat de commissies op een juiste wijze volgens het Reglement van Orde van de raad van 
Woerden 2018 (hierna: Reglement van Orde) vergaderen. Daarnaast wordt de waarneming van de 
raadsvoorzitter op een door de raad gewenste wijze geregeld. 
 

Argumenten 

1. De heer H.A. (Hendrie) van Assem te benoemen als eerste waarnemend raadsvoorzitter en de 
heer J.C. (Jaap) van der Does als tweede waarnemend raadsvoorzitter. 
 

Artikel 77 lid 1 van de Gemeentewet regelt de waarneming van het voorzitterschap van de raad 
bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester. De wet biedt de mogelijkheid om een lid 
van de raad te belasten met de waarneming en daarmee af te wijken van de 
‘standaardregeling’ dat het langstzittende lid van de raad het voorzitterschap waarneemt. Van 
die afwijkingsmogelijkheid wordt gebruikt gemaakt door de heren Van Assem en Van der Does 
te benoemen als eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitter.  
 

2. De heer M.L.A. (Marco) Hollemans te benoemen als voorzitter van het Presidium en de heer 
J.C. (Jaap) van der Does als plaatsvervangend voorzitter van het Presidium. 
 

Conform artikel 3 van het Reglement van Orde benoemt de raad uit zijn midden een voorzitter 
van het Presidium en diens plaatsvervanger. De voorzitter van het Presidium vormt tezamen 
met de burgemeester de werkgeversdelegatie namens de raad richting de griffie(r). 
 

3. Mevrouw J.G. (Coby) Franken, mevrouw H.K.A. (Heidi) den Hartigh, de heer M.L.A (Marco) 
Hollemans, de heer J. (Jelle) IJpma en mevrouw A.E.M. (Toos) van Soest te benoemen als 
voorzitters van de sessies Beeld en Debat op de Politieke avonden. 
 

De genoemde personen worden benoemd voor de beeldvormende (Beeld) en 
oordeelsvormende (Debat) bijeenkomsten op de Politieke avonden.  
 

4. Mevrouw B.J.C.J (Birgitte) van Hoesel te benoemen als voorzitter van de Auditcommissie, de 
heer A. (Arjen) Draisma als plaatsvervangend voorzitter van de Auditcommissie en de heer 
R.C.L (Reem) Bakker, mevrouw M.B.Y. (Marguerite) Boersma, de heer A. (Arthur) Bolderdijk, 
de heer H.P. (Henk) Hammelburg en mevrouw C.W. (Wilma) de Mooij te benoemen als leden 
van de Auditcommissie. 
 

De raad benoemt de voorzitter, de plaatsvervanger en de leden van de Auditcommissie. 
 
5. Mevrouw J.G. (Coby) Franken te benoemen als voorzitter van de Agendacommissie en de heer 

T.J. (Tom) Boersma, de heer F.J.D (Florian) Bos en de heer S.C. (Simon) Brouwer te 
benoemen als leden van de Agendacommissie. 
 

De raad benoemt de voorzitter en leden van de Agendacommissie. De voorzitter van de raad 
en de griffier zijn op grond van het Reglement van Orde adviseur van de Agendacommissie. 
 

6. De heer W. (Wout) den Boer, de heer J.C. (Jaap) van der Does en mevrouw M.H.T. (Marieke) 
van Noort te benoemen als voorzitters van de sessies Beeld op de Bijzondere avonden. 
 

De bijeenkomsten op de Bijzondere avond, indien het niet een vergadering van de 
Agendacommissie, Presidium of Auditcommissie betreft, worden voorgezeten door door de 
raad benoemde voorzitters.  

 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

1. Toekomstige wijziging van de voorzitterschappen en lidmaatschappen commissies 
 

Het sluiten van een coalitieakkoord kan leiden tot aanpassing van de bemensing van diverse 
commissies vanwege een gewijzigde samenstelling van de raad en de verhouding coalitie- en 
oppositieleden in de verschillende commissies. Daarnaast kunnen gedurende de raadsperiode 
nieuwe voordrachten worden gedaan voor voorzitterschappen of lidmaatschappen. Dit 
onderwerp komt in de vergadering van het Presidium van juni 2018 wederom aan de orde. 
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2. Bij beslispunt 3: Verwachte wetswijziging voorzitterschap niet-raadsleden  
 

Door fractieassistenten te benoemen als voorzitter van een raadscommissie wordt (nog) niet 
voldaan aan het bepaalde uit de Gemeentewet. Volgens artikel 82 lid 4 is een lid van de raad 
voorzitter van een raadscommissie. Op 27 maart 2018 is met ruime meerderheid een 
Kamermotie aangenomen met het verzoek aan de regering om nog voor het zomerreces een 
wetsvoorstel in te dienen om op dit punt de wet aan te passen.  

 

Bevoegdheid raad: 
 
1. Waarneming voorzitterschap raad: artikel 77 lid 2 Gemeentewet 
2. Voorzitterschap Presidium: artikel 3 Reglement van Orde 
3. Voorzitterschap Beeld en Debat: artikel 10 Reglement van Orde  
4. Voorzitter en leden Auditcommissie: artikel 4 Verordening Auditcommissie 2010 
5. Voorzitter en leden Agendacommissie: artikel 2 Reglement van Orde  

Bijlagen: 

- 

 
De indiener: Presidium 
 
De griffier 
 

 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

De voorzitter (waarnemend) 
 

 
 
V.J.H. Molkenboer  

 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2517be1e-1dc6-43cb-a314-b1eb8ae8c8b3&title=Motie%20van%20het%20lid%20Koopmans%20c.s.%20over%20het%20technisch%20voorzitten%20door%20niet-raadsleden.pdf

