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Besluitenlijst buitengewone raadsvergadering van 6 februari 2020, aanvang 19.30 uur, in 
Business Universiteit Nyenrode te Breukelen. 
Installatie burgemeester A.J.H.T.H. Reinders. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Frank van Liempdt, waarnemend voorzitter 
Griffier  Jelle Hekman 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, Rick Nederend, 

Jos van Nieuwenhoven, Babet de Vries en Arjan Wisseborn 
Lokaal Liberaal Rein Bonhof, Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer, 

Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt, Hans van Maanen, 
Onno Tijdgat en Bas Verwaaijen 

GroenLinks Albert Gemke, Annet Schoevaars, Tjeerd Schuhmacher, 
Ed Theunen en Gertjan Verstoep 

CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek en 
 Pim van Rossum 
Streekbelangen Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet 
PvdA Els Swerts, Joseph Toonen en Douwe van der Wal 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 
PVV Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder de commissaris van de 
Koning, de heer H. Oosters en de burgemeester van Woerden, de heer V. Molkenboer. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De voorzitter geeft een toelichting op de agenda. De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Voorlezen Koninklijk Besluit tot benoeming van de heer A.J.H.T.H. Reinders tot 
burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. 
De griffier J.A. Hekman leest het Koninklijk Besluit van 24 januari 2020 voor. 
 

4. Toespraak commissaris van de Koning, de heer H. Oosters. 
De commissaris van de Koning, de heer H. Oosters bedankt Yvonne van Mastrigt voor haar 
goede werk en memoreert het overlijden van Marc Witteman. Hij gaat in op de bestuurlijke 
cultuur van Stichtse Vecht. Hij roemt de kwaliteiten van Ap Reinders en heet hem welkom als 
burgemeester van Stichtse Vecht. 
 

5. Afnemen ambtseed, ondertekening akten en overhandiging ambtsketen. 
De commissaris van de Koning neemt ambtseed af. De commissaris en de burgemeester 
tekenen de akten van benoeming. 
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De waarnemend voorzitter van de raad, Frank van Liempdt, hangt burgemeester Reinders de 
ambtsketen om. 
 

6. Welkomsttoespraken. 
a. Burgemeester van de gemeente Woerden, de heer V. Molkenboer, spreekt namens de 

burgemeesterskring provincie Utrecht. 
b. Locoburgemeester, de heer J.W. Klomps, spreekt een welkomstwoord uit namens het 

college van burgemeester en wethouders. 
c. De heer F.W.H. van Liempdt, waarnemend voorzitter van de raad, verwelkomt de nieuwe 

burgemeester namens de gemeenteraad van Stichtse Vecht. 
 

7. Reactie burgemeester A.J.H.T.H. Reinders. 
De heer A.J.H.T.H. Reinders reageert op de welkomsttoespraken, geeft zijn visie op het 
burgemeesterschap en vertelt over zijn betrokkenheid bij Stichtse Vecht en haar inwoners. 
Hij vindt het een voorrecht om burgemeester van Stichtse Vecht te mogen zijn. Hij bedankt voor 
het in hem gestelde vertrouwen en is nieuwsgierig naar de kenmerken van de afzonderlijke 
kernen en buurtschappen. De komende periode zal in het teken van kennismaken staan. Hij kijkt 
uit naar een vruchtbare samenwerking voor en met de inwoners van Stichtse Vecht. 
 

8. Overdracht voorzittershamer en sluiting. 
 De waarnemend voorzitter F.W.H. van Liempdt nodigt de aanwezigen uit voor de receptie, licht 

de momenten van felicitatie toe en draagt de voorzittershamer over aan burgemeester 
A.J.H.T.H. Reinders. 
 
De burgemeester sluit de vergadering om 20.30 uur. 

 
 
 
 
3 maart 2020 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
6-2-2020 
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