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Aan de gemeenteraad 
 

Voorgesteld Besluit 

Overgaan tot het benoemen van waarnemend voorzitters van de raad, voorzitters en 

plaatsvervangend voorzitters van de commissies, leden van de werkgeverscommissie, 

leden van de Auditcommissie, leden en plaatsvervangend leden voor het AB Plassenschap 

Loosdrecht e.o. en leden en een plaatsvervangend lid voor het AB Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden. 

 

Samenvatting 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022, 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. 

 

Bijlagen 

Raadsbesluit 

  

 

 

 

 

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 

Diverse benoemingen in raadsorganen 

 

Begrotingswijziging 

n.v.t 

 

Datum raadsvergadering 

17 mei 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/22/265240 VB/22/98415 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Waarnemend voorzitter van de raad 

Mieke Hoek is het langst zittende raadslid (nestor). In tegenstelling tot de vorige 

raadsperiode heeft zij aangegeven het waarnemend voorzitterschap op zich te willen 

nemen. 

Na Mieke Hoek is Ron Druppers het langstzittend raadslid. Ron Druppers heeft aangegeven 

zich beschikbaar te stellen als 2e waarnemend voorzitter van de raad. 

Voorgesteld wordt Mieke Hoek te benoemen als 1e waarnemend voorzitter van de raad en 

Ron Druppers als 2e waarnemend voorzitter van de raad. 

 

Presidium / voorzitters commissie (vier leden) 

Op grond van artikel 6, lid 3 van het Reglement van Orde voor de raad zijn de voorzitter van 

de raad, diens waarnemer en de voorzitters van de commissies lid van het Presidium. 

Naast de voorzitter van de raad, tevens voorzitter van het Presidium, is het richtinggevend 

aantal leden 4 (waaronder de waarnemend voorzitter van de raad), bij voorkeur afkomstig 

uit de coalitie en de oppositie en van verschillende fracties. De raad kan echter besluiten 

meer leden te benoemen. 

Naast Mieke Hoek, hebben zich beschikbaar gesteld voor het lidmaatschap van het 

Presidium: 

Jos van Nieuwenhoven Lokaal Liberaal 

Rick Nederend  VVD 

Lukas Burgering  PvdA 

Ike Roetman   ChristenUnie-SGP 

Riëtte Habes   Samen Stichtse Vecht. 

Rekening houdend met een evenwichtige verdeling tussen coalitie en oppositie wordt 

voorgesteld om Jos van Nieuwenhoven en Rick Nederend, afkomstig uit de coalitie, te 

benoemen en naast Mieke Hoek, afkomstig uit de oppositie, een keuze te maken tussen 

Lukas Burgering, Ike Roetman en Riëtte Habes. 

De niet benoemde personen worden automatisch plaatsvervangend commissievoorzitter. 

 

Plaatsvervangend commissievoorzitters 

Op grond van artikel 5, lid 1, van de Verordening op de commissies kan de raad 

plaatsvervangend voorzitters uit zijn midden benoemen. 

Onderstaande raadsleden hebben zich voor het plaatsvervangend 

commissievoorzitterschap beschikbaar gesteld: 

Ronald van Liempdt  Lokaal Liberaal 

Bas Verwaaijen  Lokaal Liberaal 

Bas van Schaik  VVD 

Wim Ubaghs   PVV. 

Voorgesteld wordt bovengenoemde personen te benoemen als plaatsvervangend 

commissievoorzitter plus de niet benoemde kandidaten voor het lidmaatschap van het 

Presidium. 
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Werkgeverscommissie (vier leden) 

Op grond van artikel 7, lid 3, van het Reglement van Orde voor de Raad en artikel 3, lid 1 

van de Verordening werkgeverscommissie griffie 2020 gemeente Stichtse Vecht, bestaat de 

werkgeverscommissie uit een voorzitter en drie andere leden uit de raad, bij voorkeur 

afkomstig uit de coalitie en de oppositie. 

De raad is formeel de werkgever van de griffier en de werkgeverscommissie bestaat 

daarom alleen uit raadsleden. 

Voorgedragen zijn: 

Bas Verwaaijen  Lokaal Liberaal 

Babet de Vries  VVD 

Sarah van Lindenberg-Hess CDA 

Frans de Ronde  ChristenUnie-SGP 

Voorgesteld wordt bovengenoemde personen te benoemen als lid van de 

werkgeverscommissie. 

 

Auditcommissie (minimaal vier en maximaal zes leden) 

Op grond van artikel 3, lid 1 en 2, van de Verordening op de Auditcommissie Stichtse Vecht, 

kunnen zowel commissie- als raadsleden benoemd worden, waarbij de Auditcommissie 

minimaal voor de helft uit raadsleden bestaat. De commissie bestaat uit minimaal vier en 

maximaal zes leden, waarvan maximaal één per fractie. 

Voorgedragen zijn: 

Onno Tijdgat   Lokaal Liberaal 

Bas van Schaik  VVD 

Mark Tasche   D66 

André Hofman  GroenLinks 

Lukas Burgering  PvdA 

Mieke Hoek   Het Vechtse Verbond 

Wim Ubaghs   PVV 

Voorgesteld wordt uit bovengenoemde zeven kandidaten een keuze te maken voor 

minimaal 4 en maximaal 6 personen. 
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Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. (twee raadsleden en één collegelid) 

Voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

dienen drie leden, waarvan twee raadsleden en één collegelid door de raad te worden 

benoemd en drie plaatsvervangende leden, waarvan twee raadsleden en één collegelid. 

Voorgesteld wordt de twee voorgedragen raadsleden en het collegelid met de portefeuille 

recreatie te benoemen als lid. Plaatsvervangende leden kunnen op een later moment 

worden benoemd. 

Voorgedragen zijn: 

Mark Tasche     D66 

Pim van Rossum    CDA 

het collegelid met de portefeuille recreatie 

 

Algemeen Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden (één raadslid en één 

collegelid) 

Voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden dienen twee leden, waarvan één raadslid en één collegelid door de raad te 

worden benoemd en twee plaatsvervangende leden, waarvan één raadslid en één 

collegelid. 

Voorgesteld wordt Albert Gemke en het collegelid met de portefeuille recreatie te benoemen 

als lid. Tevens wordt voorgesteld Chris Portengen als plaatsvervangend lid te benoemen.  

Voorgedragen zijn: 

Albert Gemke, lid     GroenLinks 

Het collegelid met de portefeuille recreatie, lid 

Chris Portengen, plv. lid    Streekbelangen 

 

 

Raadsorganen waar geen benoeming voor nodig is 

Onderstaand worden de aanmeldingen weergegeven voor de raadsorganen waarvoor geen 

raadsbenoeming nodig is omdat het niet om een formele commissie gaat, maar om een 

werkgroep van de raad. 
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Werkgroep werkwijze van de raad 

De wens is de werkgroep raadsbreed samen te stellen. In eerste instantie wordt uitgegaan 

van vertegenwoordiging door raadsleden. 

Aangemeld zijn: 

Ronald van Liempdt  Lokaal Liberaal 

Rick Nederend  VVD 

Peter van Dam  D66 

Marja van Gaalen  GroenLinks 

Marieke Versloot  Streekbelangen 

Lukas Burgering  PvdA 

Ike Roetman   ChristenUnie-SGP 

Nova Schriek  Samen Stichtse Vecht 

Tineke de Vries  SP 

 

Klanbordgroep Omgevingswet 

Aangemeld zijn: 

Onno Tijdgat   Lokaal Liberaal 

Jeffrey van Vrouwerf  VVD 

Bert IJpeij   D66 

André Hofman  GroenLinks 

Chris Portengen  Streekbelangen 

Sophia Jeddaoui  PvdA 

Edwin Marinus  PVV 

 

Raadswerkgroep afval (richtinggevend vijf raads- of commissieleden) 

Naar aanleiding van het eindrapport van de Rekenkamercommissie “Afvalinzameling 

Stichtse Vecht” heeft de raad op 12 januari 2022 o.a. besloten de aanbeveling om een 

raadswerkgroep in te stellen die de evaluatie van de huidige afvalvisie en het huidige 

grondstoffenplan begeleidt, (mede) kaders stelt voor de volgende beleidsperiode en de 

informatiebehoefte van de raad formuleert, over te nemen. 

Aangemeld zijn: 

Frank Venus   Lokaal Liberaal 

Jeffrey van Vrouwerf  VVD 

Steven Lameris  D66 

André Hofman  GroenLinks 

Leo Koning   PvdA 

Frans de Ronde  ChristenUnie-SGP 

Sander Jonker  Samen Stichtse Vecht 
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Klankbordcommissie/Vertrouwenscommissie 

De benoeming van leden voor deze commissie wordt op een later moment met een 

verordening aan de raad voorgelegd. 

 

Raadsrapporteurs 

Door het benoemen van raadsrapporteurs kan de raad meer grip houden op verbonden 

partijen. Hiervoor wordt op een later moment een uitvraag gedaan, nadat duidelijk is voor 

welke verbonden partijen en samenwerkingsverbanden een raadsrapporteur gewenst is.  

 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 

Voorliggend voorstel voorziet in de benoeming van leden in diverse raadsorganen. 

 

Relatie met bestaand beleid en regelgeving 

Op grond van het Reglement van Orde voor raad, de Verordening op de commissies, de 

Verordening werkgeverscommissie griffie 2020 en de Verordening op de Auditcommissie, 

raads- en commissieleden in diverse raadsorganen benoemen. 

 

Argumenten 

Voor het invullen van de openstaande functies in de diverse raadsorganen, dient de raad 

hiervoor raads- en commissieleden te benoemen. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Communicatie 

Alle benoemde personen krijgen na de besluitvorming in de raad een afschrift van het 

besluit toegezonden. 

Het secretariaat van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en van het Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden worden geïnformeerd over de benoemde raadsleden. 

 

Financiën, risico’s en indicatoren 

Aan deze benoemingen zijn geen extra kosten verbonden, behalve de reiskosten die 

worden gemaakt voor het bijwonen van vergaderingen. 

 

 

6 mei 2022 

 

Burgemeester 

drs. A.J.H.T.H. Reinders 


