
 

Amendement 
 
Reg.nr. A 8.1 
 
Agendapunt: Diverse benoemingen in raadsorganen 
 
Onderwerp: Presidium 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 17 mei 2022. 
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Het onderdeel van het besluit raads- commissie- en collegeleden als volgt te benoemen: 
 
 
“Presidium / voorzitters commissie  
1. Mieke Hoek  

2. Jos van Nieuwenhoven  

3. Rick Nederend  

4. op basis van uitgebrachte stemmen of Lukas Burgering, of Ike Roetman of Riëtte Habes” 
 

als volgt te wijzigen 
 
1. Mieke Hoek  

2. Jos van Nieuwenhoven  

3. Rick Nederend  

4. op basis van de uitgebrachte stemmen 2 leden van de oppositie Lukas Burgering, Ike Roetman of 
Riëtte Habes 
 
 
Namens de fractie  
 
VVD 
Rick Nederend 
 
 
Toelichting:  
 
Op basis van het raadsvoorstel en concept besluit wordt de raad voorgesteld naast drie voorgedragen 
personen (de wnd. raadsvoorzitter, tevens oppositie en 2 coalitieleden) 1 persoon te kiezen op basis 
van de uitgebrachte stemmen uit 3 leden van de oppositie. In art. 6 van het RvO van de raad is 
vastgelegd dat het presidium uit de voorzitter van de raad bestaat, diens waarnemer en de voorzitters 
van de commissies. Naast de voorzitter van de raad, tevens voorzitter van het Presidium, is 
aangegeven dat het richtinggevend aantal leden 4 is (waaronder de waarnemend voorzitter van de 
raad), bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie en van verschillende fracties. Maar dat de 
raad kan besluiten meer leden te benoemen. Wij stellen de raad voor om naast de voorzitter van de 
raad en de waarnemend voorzitter van de raad, die deze rol vanuit hun functie vervullen, 2 leden uit 
de coalitie en de 2 leden uit de oppositie te benoemen. En dit op te nemen bij het actualiseren van het 
reglement voor het presidium. Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een evenredige 
vertegenwoordiging in het presidium en in de functie van commissievoorzitters, naast de functies die 
automatisch aangewezen zijn.  


