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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Overgaan tot benoemen van de waarnemend voorzitter van de raad, voorzitters en plaatsvervangend 
voorzitters van de commissies, leden van de werkgeverscommissie, leden van de Auditcommissie, 
leden van de Pioniersgroep Bestuurlijke vernieuwing, leden en plaatsvervangend leden voor het AB 
Plassenschap Loosdrecht e.o. en leden en plaatsvervangend lid voor het AB Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden zoals in bijgevoegd raadsbesluit is aangegeven. 
 
 
Samenvatting 
 
Na de verkiezingen dient de raad een aantal raads- en/of commissieleden te benoemen in de diverse 
raadsorganen.  
De raads – en/of commissieleden die door de fracties zijn voorgedragen worden genoemd in het 
raadsvoorstel. Als er meer kandidaten zijn dan plaatsen, worden de kandidaten met de meeste 
stemmen benoemd.  
Bij het Plassenschap en het Recreatieschap wordt de kandidaat met het minste aantal stemmen 
benoemd als plaatsvervangend lid. 
 
 
 
Bijlage 
Geen. 
  

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 
 
Onderwerp 
Diverse benoemingen in raadsorganen 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
26 april 2018 
 
Datum commissievergadering 
N.v.t. 

 

Commissie 
N.v.t. 
 
Portefeuillehouder 
M.J.D. Witteman 
 
Organisatie onderdeel 
Griffie 
 
E-mail opsteller 
jacqueline.willenborg.Gr@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346 25 42 00 
 
Registratie nummer 
Z/18/135202-VB/18/09649 

mailto:jacqueline.willenborg.Gr@stichtsevecht.nl
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Presidium / voorzitters commissies (4 leden) 
Op grond van artikel 6, lid 3, van het Reglement van Orde voor de raad  is de waarnemend voorzitter 
van de raad lid van het Presidium. Mieke Hoek is het langst zittende raadslid  (nestor). Zij heeft 
aangegeven, het waarnemend voorzitterschap niet te willen vervullen. Het raadslid Ron Druppers 
wordt voorgedragen als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. 
De voordracht voor het presidium is daardoor:  
1. Ron Druppers – waarnemend voorzitter van de raad 
2. Ronald van Liempdt 
3. Jos van Nieuwenhoven 
4. Wim Ubaghs 
 
Plaatsvervangend voorzitters commissies 
Op grond van artikel 5, lid 1, van de Verordening op de commissies kan de raad plaatsvervangend 
voorzitters uit zijn midden benoemen. 
Voorgedragen zijn: 
1. Rick Nederend 
2. Pim van Rossum 
3. Bas Verwaaijen 
4. Ed Theunen 
5. Ike Roetman 
 
Werkgeverscommissie (4 leden) 
Op grond van artikel 3 van de Verordening Werkgeverscommissie gemeente Stichtse Vecht bestaat 
de werkgeverscommissie uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, 
en drie andere leden uit de raad. De plaatsvervangend voorzitter van de raad heeft afgezien van het 
lidmaatschap van de werkgeverscommissie. Voorgedragen zijn: 
1. Pauline Bredt – kandidaat voorzitter 
2. Rein Bonhof  
3. Jacques Helling 
4. Hans van Maanen 
5. Joseph Toonen 
De 4 kandidaten met de meeste stemmen, worden benoemd. 
 
Auditcommissie (max 6 leden) 
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 3, lid 1 benoemt de raad de leden van de Auditcommissie. Voorgedragen zijn:  
1. Maarten van Dijk - kandidaat voorzitter 
2. Mieke Hoek 
3. Klaas Overbeek 
4. Onno Tijdgat 
5. Kenneth Romp 
6. Arjan Wisseborn 
 
Pioniersgroep Bestuurlijke Vernieuwing 
De pioniersgroep gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor bestuurlijke vernieuwing.  
Voorgedragen zijn:  
1. Arjan Kroon 
2. Pleun van der Kooij 
3. Suzanne Kox 
4. Sjors Nagtegaal 
5. Karin van Vliet  
6. Bas van Schaik 
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7. Gertjan Verstoep 
 
Plassenschap Loosdrecht e.o. (3 leden, waarvan 1 collegelid) 
Voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. dienen drie 
leden, waarvan één collegelid en twee raadsleden door de raad te worden benoemd en drie 
plaatsvervangende leden, waarvan één collegelid en twee raadsleden. Voorgedragen zijn:  
1. Collegelid met de portefeuille recreatie 
2. Jacques Helling  
3. Mieke Hoek  
4. Suzanne Kox  
5. Pim van Rossum  
De twee kandidaten (raadsleden) met de meeste stemmen, worden benoemd als lid. De kandidaten 
met de minste stemmen worden benoemd als plaatsvervangend lid. 
 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (1 raadslid en 1 collegelid) 
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. Voorgedragen zijn:  
1. Collegelid met de portefeuille recreatie 
2. Rein Bonhof  
3. Albert Gemke  
De kandidaat (raadslid) met de meeste stemmen wordt benoemd als lid. De tweede kandidaat wordt 
benoemd als plaatsvervangend lid. 
 
 
13 april 2018 
 
de Griffier, 
J.A. Hekman 
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