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Samenvatting 
De gemeente Woerden is vertegenwoordigd in besturen van verschillende regionale organisaties en verbanden. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwe raad gevormd en momenteel wordt gewerkt aan een nieuw college. Het is van 
belang om ten behoeve van vergaderingen van het recreatieschap Stichtse Groenlanden vertegenwoordigers aan te 
wijzen, zodat Woerden in vergadering en bij besluitvorming (rechtsgeldig) vertegenwoordigd is. Het voorstel is om 
vooruitlopend op het nieuwe college alvast rechtsgeldig de vertegenwoordigers aan te wijzen, in verband met 
besluitvorming over de toekomst van het recreatieschap in juni 2022. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. De volgende collegeleden aan te wijzen als leden of plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur van het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden.  
Lid: burgemeester Victor Molkenboer 
Lid: wethouder Ad de Regt 
Plv.lid: wethouder Arjan Noorthoek 
 
2. Voor te dragen als lid van het Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, burgemeester Victor 
Molkenboer.  
 
   
 
Inleiding 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?  
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw bestuur, is het ook 
noodzakelijk een nieuwe verdeling te maken van de bestuurlijke vertegenwoordiging in de verschillende regionale 
verbanden en organisaties waaraan de gemeente Woerden verbonden is. Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
is het noodzakelijk dat uw raad aanwijst welke vertegenwoordigers worden afgevaardigd. Dit is zo bepaald in de tekst van 
de Gemeenschappelijke Regeling. De aangewezen vertegenwoordigers kunnen vervolgens rechtmatig deelnemen aan 
vergaderingen en meedoen in de besluitvorming.  
 
Gezien de geplande besluitvorming over de toekomstige organisatie van het recreatieschap Stichtse Groenlanden w.o. 
effectuering van liquidatie Recreatie Midden Nederland en het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met 
Staatsbosbeheer in juni 2022, om per 1 januari 2023 te kunnen starten met de vernieuwde organisatie van de taken van 
het recreatieschap, is deze voordracht op dit moment nodig.   
 
   



 
Participatieproces 
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen  
Vooruitlopend op het zogenaamde constituerend beraad van het nieuwe college is hierover gesproken in het (huidige) 
college, gezien de wens om rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn in het recreatieschap Stichtse Groenlanden bij de 
essentiële besluitvorming over de toekomst van de organisatie van het recreatieschap ligt dit voorstel voor 
vertegenwoordiging in deze gemeenschappelijke regeling nu voor.  
 
Samenwerking met andere gemeenten  
Het aanwijzen van de vertegenwoordigers is een in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalde bevoegdheid van uw 
raad. De Gemeenschappelijke Regelingen zelf betreffen een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten en 
provincie in de regio. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Een rechtmatige aanwijzing van vertegenwoordigers in de Algemeen Besturen van de genoemde Gemeenschappelijke 
Regelingen en een rechtsgeldige vertegenwoordiging van de gemeente Woerden bij vergaderingen en besluitvorming. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Uw raad dient akkoord te zijn met de voorgestelde vertegenwoordigers die de gemeente Woerden zullen 
vertegenwoordigen in het Algemeen bestuur van het recreatieschap.  
 
   
 
Argumenten 
1.1 Portefeuilleverdeling op basis van huidige college  
De genoemde bestuurders zijn op basis van het huidige college de meest logische namen om de gemeente Woerden te 
vertegenwoordigen.  
 
1.2 Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen over de transitie van het Recreatieschap en Recreatie Midden 
Nederland is nodig dat de AB-leden in het recreatieschap voor juni zijn benoemd.  
Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is quorum nodig, zonder benoemde AB-leden bij de deelnemers van het 
recreatieschap is dit niet haalbaar. 
 
2.1 Burgemeester Molkenboer is nu voorzitter van Recreatie Midden Nederland en portefeuillehouder Recreatieschappen  
Uit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur gekozen. Omdat Victor Molkenboer in deze overgangsfase tevens 
voorzitter is van Recreatie Midden Nederland wordt voorgesteld om hem ook weer voor te dragen als lid voor het 
Dagelijks bestuur.   
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1.1 Deze voordracht is vooruitlopend op de door het college vastgestelde portefeuilleverdeling.  
Bij het zogenaamde constituerend beraad van het nieuwe college kan deze voordracht worden bevestigd dan wel 
gewijzigd worden.  
  
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
n.v.t. 
 
   
 
Communicatie 
Na besluitvorming door uw raad zal een afschrift van het besluit aan de organisatie van de genoemde 
Gemeenschappelijke Regeling worden toegestuurd.  
 



   
 
Vervolgproces 
Zie hiervoor onder communicatie 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, onder a, 
van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 
   
 
Bijlagen 
1.  Raadsbesluit (Z/22/046723 / D/22/061075) 



RAADSBESLUIT  
D/22/061156 
Z/22/046723 

  

  

Onderwerp: Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 12 mei 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de wet gemeenschappelijke regelingen; 

art 9, eerste lid, onder a van gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 

b e s l u i t: 

 

1. De volgende collegeleden aan te wijzen als leden of plaatsvervangend leden van het Algemeen 
Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.  
Lid: burgemeester Victor Molkenboer 
Lid: wethouder Ad de Regt 
Plv.lid: wethouder Arjan Noorthoek 
 
2. Voor te dragen als lid van het Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, 
burgemeester Victor Molkenboer.  

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

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

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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