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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
De heer F.W.H. van Liempdt, de heer A.L. Wisseborn, de heer D.R. Polman en mevrouw 
C. van Vliet benoemen tot wethouder in Stichtse Vecht, allen met een dienstverband van 
1,0 fte. 
 
Samenvatting 
Lokaal Liberaal gaat samen met VVD, D66 en Streekbelangen een meerderheidscoalitie 
vormen in de gemeente Stichtse Vecht. Gesprekken in de afgelopen periode onder leiding 
van formateur Yvonne van Mastrigt hebben laten zien dat er vertrouwen is tussen de 
partijen. 
De fractievoorzitter van Lokaal Liberaal heeft de heer F.W.H. van Liempdt voorgedragen als 
kandidaat wethouder. 
De fractievoorzitter van de VVD heeft de heer A.L. Wisseborn voorgedragen als kandidaat 
wethouder. 
De fractievoorzitter van D66 heeft de heer D.R. Polman voorgedragen als kandidaat 
wethouder. 
De plaatsvervangend fractievoorzitter van Streekbelangen heeft mevrouw C. van Vliet 
voorgedragen als kandidaat wethouder. 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluiten 
2. Brieven aan de raad inzake de integriteitstoetsen van de kandidaat wethouders 
  

 

 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346  F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Benoeming wethouders 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t 
 
Datum raadsvergadering 
7 juni 2022 

Portefeuillehouder 
A.J.H.T.H. Reinders 
Organisatie onderdeel 
Griffie 
E-mail opsteller 
marijke.de.jong@stichtsevecht.nl 
Telefoonnummer opsteller 
0346254273 
Registratie nummer 
Z/22/267919 VB/22/98480 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl
veenendaali
Stempel
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met de benoeming van de vier wethouders wordt een meerderheidscoalitie gevormd in de 
gemeente Stichtse Vecht. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad een wethouder. De raad 
stelt op grond van artikel 36 van de Gemeentewet bij de benoeming van de wethouders de 
tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vast. 
 
Argumenten 
Formateur Yvonne van Mastrigt is na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 
maart 2022 tot een nieuwe coalitie gekomen die kan rekenen op een raadsmeerderheid. 
Het bureau BING te Amersfoort heeft voor iedere kandidaat wethouder een integriteits-
check gedaan. De burgemeester rapporteert op grond van het integriteitsbeleid van de 
gemeente Stichtse Vecht met een viertal brieven aan de raad over zijn bevindingen, over de 
vraag of hij beletselen ziet die een benoeming in de weg staan en over de vraag of er 
nadere afspraken zijn gemaakt met de kandidaat wethouders. Deze brieven zijn als bijlage 
aan het raadsvoorstel toegevoegd. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek van 
bureau BING alsmede het gesprek dat de burgemeester met de kandidaat wethouders heeft 
gehad, ziet de burgemeester geen beletselen om tot benoeming van de vier wethouders 
over te gaan. 
 
Artikel 9 van het Reglement van orde voor de raad is van toepassing. Voorgesteld wordt 
een commissie onderzoek geloofsbrieven voorafgaand aan de raad in te stellen. In de raad 
kan verslag worden uitgebracht van de bevindingen ten aanzien van de geloofsbrieven.  
De commissie onderzoek geloofsbrieven kan tevens fungeren als commissie van 
stemopneming. 
 
Elke wethouder legt persoonlijk in handen van de voorzitter van de raad de eed of de 
verklaring en belofte af. 
Belofte       Eed 
De heer F.W.H. van Liempdt     Mevrouw C. van Vliet 
De heer A.L. Wisseborn 
De heer D.R. Polman 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
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Communicatie 
Alle genoemde personen krijgen na de besluitvorming een afschrift van het besluit 
toegezonden. Team HRM wordt over het besluit geïnformeerd. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
In de begroting is rekening gehouden met vier wethouders. De kosten die met dit voorstel 
gepaard gaan worden opgevangen binnen het programma Bestuur. 
 
Portefeuilleverdeling 
Het college stelt zelf de onderlinge portefeuilleverdeling vast. 
 
 
2 juni 2022 
 
 
Namens de fracties van 
 
 
Lokaal Liberaal VVD D66 Streekbelangen 
Suzanne Kox-Meijer Rick Nederend Peter van Dam Marieke Versloot 
 
fractievoorzitter fractievoorzitter fractievoorzitter plv. fractievoorzitter 


	Raadsvoorstel
	Aan de gemeenteraad
	Voorgesteld Besluit
	Samenvatting
	Bijlagen
	Doel en beoogd maatschappelijk effect
	Relatie met bestaand beleid en regelgeving
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Communicatie
	Financiën, risico’s en indicatoren
	Portefeuilleverdeling


