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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Overgaan tot benoemen van voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de werksessies, leden 
van de werkgeverscommissie, het Juniorenconvent, vier tot zes leden voor de Auditcommissie,drie 
leden en een plaatsvervangend lid voor de kerngroep Transities Sociaal Domein, twee leden en twee 
plaatsvervangende leden voor het AB BRU, vijf leden en vijf plaatsvervangende leden voor het AB 
Plassenschap Loosdrecht e.o. en één lid en één plaatsvervangend lid voor het AB Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden zoals in bijgevoegd raadsbesluit is aangegeven. 
 
 
Samenvatting 
Presidium / voorzitters werksessies 
Op grond van artikel 6, lid 3, van het Reglement van Orde is de waarnemend voorzitter van de raad 
lid van het Presidium. 
Daarnaast zijn voorgedragen de heren H. Noltes, S. Scherpenzeel en D.T. Verwoert. 
In verband met interne taakverdeling binnen de D66-fractie is op 21 april D.T. Verwoert voorgedragen 
i.p.v. J.A. Vreeken. 
 
Plaatsvervangend voorzitters werksessies 
Op grond van artikel 5, lid 1, van de Verordening op de werksessies kan de raad plaatsvervangend 
voorzitters uit zijn midden benoemen. 
Voorgedragen zijn mevrouw H.J. Veneklaas en de heer B.L. Verwaaijen. 
 
Werkgeverscommissie 
Op grond van artikel 3 van de Verordening Werkgeverscommissie gemeente Stichtse Vecht bestaat 
de werkgeverscommissie uit een voorzitter, bij voorkeur de waarnemend voorzitter van de raad, en 
drie andere leden uit de raad. De waarnemend voorzitter van de raad heeft afgezien van het 
lidmaatschap van de werkgeverscommissie. 
Voorgedragen zijn de heer M.J. van Dijk, mevrouw E.J. Hogeveen, de heer P.G. Paul en mevrouw 
R.G. Vis-de Ceuninck van Capelle (voorzitter). 
 
 

Raadsvoorstel 
2e wijziging 
 
Onderwerp 
Diverse benoemingen 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
22 april 2014 
 
Werksessie 
n.v.t. 

 

 

Portefeuillehouder 
Mw. drs. M.M. van 't Veld 
 
Afdeling 
Griffie 
Mail opsteller 
marijke.de.jong@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/32700-VB/14/03982 
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Juniorenconvent 
De leden van het Juniorenconvent zijn nieuw als raadslid en zijn geen fractievoorzitter. Eén lid is 
nieuw als burgerlid. 
Voorgedragen zijn mevrouw P. Bredt-Aler, mevrouw F.J.L. Goedendorp, de heer R.J. van Liempdt, 
de heer P. van Rossum en mevrouw E.M. Swerts. 
 
Auditcommissie 
Op grond van artikel 3, lid 2, van de Verordening op de auditcommissie Stichtse Vecht, bestaat de 
commissie uit minimaal vier en maximaal zes leden, waarvan maximaal één per fractie. Op grond van 
artikel 1 benoemt de raad de leden uit zijn midden. 
Voorgedragen zijn mevrouw G. Helling-Zeisseink en de heren F.M. Masteling, I.C. Roetman en 
J.A. Vreeken. 
 
Kerngroep Transities Sociaal Domein 
In de raadsvergadering van 26 november 2013 zijn de heer R. Druppers, mevrouw E.J. Hogeveen en 
mevrouw H.J. Veneklaas benoemd tot lid van de kerngroep. De heer I.C. Roetman is benoemd tot 
plaatsvervangend lid. In deze raadsvergadering is tevens besloten dat de kerngroep wordt voortgezet 
in de nieuwe raadsperiode met een (her-)benoeming van de leden. 
 
Bestuur Regio Utrecht 
Voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht dienen vier leden, 
waarvan twee collegeleden en twee raadsleden door de raad te worden benoemd en drie 
plaatsvervangende leden, waarvan één collegelid en twee raadsleden. 
Voor de twee beschikbare plaatsen voor raadsleden zijn voorgedragen de heren D.E. van ’t Hof en 
R. Roos. 
Voorgedragen voor het plaatsvervangend lidmaatschap zijn de heren G.W. Phaff en W. van Vossen. 
 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. dienen zes 
leden, waarvan één collegelid en vijf raadsleden door de raad te worden benoemd en zes 
plaatsvervangende leden, waarvan één collegelid en vijf raadsleden. 
Voor de vijf beschikbare plaatsen voor raadsleden zijn voorgedragen mevrouw G. Helling-Zeisseink, 
mevrouw W.M.M. Hoek, mevrouw G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp, de heer D.T. Verwoert en mevrouw 
E.J. Zeldenrust. 
Voorgedragen voor het plaatsvervangend lidmaatschap zijn de heren P.G. Paul en W. van Vossen. 
 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
dienen twee leden, waarvan één collegelid en één raadslid door de raad te worden benoemd en twee 
plaatsvervangende leden, waarvan één collegelid en één raadslid. 
Voor de beschikbare plaats voor één raadslid is voorgedragen mevrouw L.J. van Dort. 
Voorgedragen voor het plaatsvervangend lidmaatschap is mevrouw G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp. 
 
 
Bijlagen 
Geen. 
 
21 april 2014 
 
de Griffier, 
J.A. Hekman 
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