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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
Voor de fracties van Lokaal Liberaal, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, 
ChristenUnie-SGP, Samen Stichtse Vecht, SP en de PVV, commissieleden benoemen 
zoals onderstaand aangegeven: 
Voor de fractie van Lokaal Liberaal: de heer F.J. Venus, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van de VVD:  de heer M.V. van Luipen, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van D66:  de heer S. Lameris, wonende te Loenen aan de Vecht 

de heer D.R. Polman, wonende te Maarssen 
de heer L.P. IJpeij, wonende te Vreeland 

Voor de fractie van GroenLinks: de heer A.L. Hofman, wonende te Loenersloot 
Voor de fractie van het CDA:  de heer L. Laskowski, wonende te Maarssen 
     de heer R. Nijland, wonende te Vreeland 
Voor de fractie van de PvdA:  de heer L. Koning, wonende te Maarssen 
     de heer D. de Vries, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van de 
ChristenUnie-SGP:   de heer V.T. van Dijk, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van 
Samen Stichtse Vecht:  mevrouw P. Jaipal, wonende te Maarssen 
     de heer S.J.P. Jonker, wonende te Maarssen 
     mevrouw N. Schriek, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van de SP:  de heer A. Goudriaan, wonende te Maarssen 
     mevrouw M.G. Noordenbos, wonende te Maarssen 
     de heer M.M.P. Segall, wonende te Breukelen 
Voor de fractie van de PVV:  de heer E.F. Marinus, wonende te Maarssen   
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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Benoeming commissieleden 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t 
 
Datum raadsvergadering 
30 maart 2022 

Portefeuillehouder 
A.J.H.T.H. Reinders 
Organisatie onderdeel 
Griffie 
E-mail opsteller 
marijke.de.jong@stichtsevecht.nl 
Telefoonnummer opsteller 
0346254273 
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Samenvatting 
Op grond van artikel 4 van de Verordening op de commissies Stichtse Vecht 2022 kunnen 
per fractie maximaal drie commissieleden benoemd worden. Op voordracht van een fractie 
wordt een commissielid door de raad benoemd en ontslagen. 
De fractievoorzitter van Lokaal Liberaal heeft de heer F.J. Venus voorgedragen. 
De fractievoorzitter van de VVD heeft de heer M.V. van Luipen voorgedragen. 
De fractievoorzitter van D66 heeft de heren S. Lameris, D.R. Polman en L.P. IJpeij 
voorgedragen. 
De fractievoorzitter van GroenLinks heeft de heer A.L. Hofman voorgedragen. 
De fractievoorzitter van het CDA heeft de heren L. Laskowski en R. Nijland voorgedragen. 
De fractievoorzitter van de PvdA heeft de heren L. Koning en D. de Vries voorgedragen. 
De fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP heeft de heer V.T. van Dijk voorgedragen. 
De fractievoorzitter van Samen Stichtse Vecht heeft de dames P. Jaipal en N. Schriek en de 
heer S.J.P. Jonker voorgedragen. 
De fractievoorzitter van de SP heeft de heren A. Goudriaan en M.M.P. Segall en mevrouw 
M.G. Noordenbos voorgedragen. 
De fractievoorzitter van de PVV heeft de heer E.F. Marinus voorgedragen. 
 
 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit 
2. overzicht commissieleden 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Voorliggend voorstel voorziet in de benoeming van een 18-tal commissieleden. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Artikel 82 Gemeentewet en artikel 4 van de Verordening op de commissies Stichtse Vecht 
2022. 
 
Argumenten 
Op grond van artikel 4 van de Verordening op de commissies gemeente Stichtse Vecht 
2022 kunnen per fractie maximaal drie commissieleden benoemd worden. Op voordracht 
van een fractie wordt een commissielid door de raad benoemd en ontslagen. 
De fractievoorzitters van eerdergenoemde partijen hebben een voordracht gedaan zoals 
aangegeven. 
 
Op grond van artikel 4, lid 4, van de Verordening op de commissies gemeente Stichtse 
Vecht 2022 zijn de artikelen 10 t/m 13 van de Gemeentewet op de commissieleden van 
toepassing. Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt vanuit de griffie de beoordeling van 
de geloofsbrieven plaats. Elk commissielid legt persoonlijk in handen van de voorzitter van 
de raad de eed of de belofte af. 
In de raadsvergadering van 30 maart 2022 zullen onderstaande personen de eed of de 
belofte afleggen: 
Belofte       Eed 
de heer A. Goudriaan      de heer V.T. van Dijk 
de heer A.L. Hofman      de heer L. Laskowski 
mevrouw P. Jaipal      de heer E.F. Marinus 
de heer S.J.P. Jonker      de heer R. Nijland 
de heer L. Koning 
de heer S. Lameris 
de heer M.V. van Luipen 
mevrouw M.G. Noordenbos 
de heer D.R. Polman 
mevrouw N. Schriek 
de heer M.M.P. Segall 
de heer F.J. Venus 
de heer D. de Vries 
de heer L.P. IJpeij 
 
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 
Het benoemen van een commissielid heeft beperkte financiële consequenties. Kosten 
bestaan uit presentiegeld per bijgewoonde vergadering en voor het in bruikleen geven van 
de Surface Pro 7. 
Hiervoor is binnen de begroting geld gereserveerd. 
 
Nadat de raad tot deze benoemingen heeft besloten is een 18-tal commissieleden 
benoemd, zoals in de bijlage is aangegeven. 
 
 
 
 
28 maart 2022 
 
 
Griffier      Burgemeester 
B. Espeldoorn-Bloemendal   drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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