
     
 
  

Motie 

Reg. Nr. M 34.1 

 

Agendapunt:  34. Vreemd aan de agenda 

 

Onderwerp:  Samenstelling Presidium Gemeenteraad Stichtse Vecht 

 

De Raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 21 december 2021,  

overwegende dat:  

- de griffie in een bericht dd 20-12-2012 de raad op de hoogte heeft gebracht van het stoppen 

door de heer W. Ubaghs als lid van het Presidium;  

- dit komt na de mededeling van het lid van het presidium,  de heer van Nieuwenhoven,  dat 

hij overstapt van de VVD naar Lokaal Liberaal;  

- dit betekent dat het presidium vanaf 20 december 2021 bestaat uit drie leden. De heren R. 

Roos (Streekbelangen), R. van Liempdt (Lokaal Liberaal) en J. van Nieuwenhoven (Lokaal 

Liberaal);  

- dit een periode betreft van 3 maanden, daar de verkiezingen op 16 maart 2022 plaatsvinden.  

- door het overstappen van de heer van Nieuwenhoven naar Lokaal Liberaal en het vertrek van 

de heer Ubaghs het Presidium bestaat uit: 

o meer dan de helft (2 van de 3 leden) uit  leden vanuit de coalitiepartijen (LL, VVD, 

CDA, PvdA).  

o twee derde van het presidium bestaat uit leden van dezelfde partij (Lokaal Liberaal);  

- in het bericht van de griffie wordt toegelicht dat het presidium idealiter bestaat uit 4 leden 

van de raad, gelijkelijk verdeeld over coalitie- en oppositiepartijen.  

- het presidium benoemd wordt door de raad, waarbij partijen niet meer dan 1 kandidaat 

voordragen om tot een evenwichtige en eerlijke samenstelling te komen; 

- er klaarblijkelijk geen aanleiding is geweest om dit in het verleden te formaliseren, omdat er 

geen aanleiding was om te twijfelen aan het naleven van deze intentie;  

- voor het draagvlak van besluiten het belangrijk is dat de samenstelling van het presidium 

breed gedragen wordt door de voltallige raad; 

constaterende dat: 

- de raad weliswaar nog maar beperkt bijeen zal zijn, maar dat het presidium ook de komende 

3 maanden moet functioneren op basis van een zo’n groot mogelijk vertrouwen;  

- zeker in de huidige Coronacrisis het openbaar bestuur optimaal ingericht en beschikbaar 

dient te zijn;   

verzoekt de raad: 

- de coalitiepartijen te verzoeken een voordracht te doen voor een kandidaat in het presidium 

ter vervanging van de heer J. van Nieuwenhoven of de heer R. van Liempdt;  



- de oppositiepartijen te verzoeken een voordracht te doen voor een kandidaat in het 

presidium ter vervanging van dhr. W. Ubaghs; 

- de nieuwe leden in het presidium te benoemen in de raadsvergadering van 22 december 

2022; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Albert Gemke  Riëtte Habes 

 

GroenLinks  SSV 

 

 

  


