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Aan de gemeenteraad 
Voorgesteld besluit 
De volgende collegeleden te benoemen in gemeenschappelijke regelingen: 
1. Wethouder Van Liempdt als plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
2. Wethouder Van Liempdt  als plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Samenvatting 
Als gevolg van de verkiezingen dienen er diverse benoemingen in diverse organen plaats te 
vinden. Nu de collegeleden zijn benoemd kan ook de benoeming door de raad van de 
collegeleden in de gemeenschappelijke regelingen plaatsvinden. 
Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap zijn de collegeleden al 
door uw raad benoemd maar dienen de plaatsvervangende leden nog te worden benoemd. 

Bijlage 
Overzicht benoemingen in verbonden partijen (juni 2022) 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Als gevolg van de verkiezingen dienen er diverse benoemingen in diverse organen plaats te 
vinden. Voor enkele gemeenschappelijke regelingen is de raad het bevoegde orgaan om 
leden in het algemeen bestuur te benoemen. 

Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Argumenten 
Het betreft de volgende gemeenschappelijke regelingen. 

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 
Vertegenwoordiging in verbonden partijen 

Begrotingswijziging 
n.v.t

Datum raadsvergadering 
28 juni 2022

Portefeuillehouder 
A.J.H.T.H. Reinders 
Organisatie onderdeel 
Bestuurlijk en Juridische zaken 
E-mail opsteller
evelien.rodrigus@stichtsevecht.nl
Telefoonnummer opsteller
0346254775
Registratie nummer
VB/22/98548

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl
wierdsmage
Definitief voorstel en besluit
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Algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Voorgesteld wordt te benoemen wethouder Van Liempdt als plaatsvervangend lid. 
 
Algemeen bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Voorgesteld wordt te benoemen wethouder Van Liemdpt als plaatsvervangend lid. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
De verbonden partijen worden op de hoogte gesteld,  
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Geen. 
 
Vervolg 
De verbonden partijen worden geïnformeerd.  
 
 
8 juni 2022 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Loco-gemeentesecretaris     Burgemeester 
M.J.J. Rommers     drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

gelet op: 

- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2022;

Besluit 
De volgende collegeleden te benoemen in gemeenschappelijke regelingen: 
1. Wethouder Van Liempdt als plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
2. Wethouder Van Liempdt  als plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur

Plassenschap Loosdrecht e.o.

28 juni 2022 

Griffier 
B. Espeldoorn-Bloemendal

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

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
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Raadsbesluit 

Onderwerp 
Vertegenwoordiging in verbonden partijen 

Begrotingswijziging 
n.v.t

Datum raadsvergadering 
28 juni 2022 

Commissie 
n.v.t.

Registratie nummer 
-VB/22/98548

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl
wierdsmage
Origineel besluit is ondertekend
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