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Onderwerp 

Aanwijzen gemeenschappelijk lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 

 

Beslispunten 
1. De heer H. Beenakker, burgemeester van Tiel, aan te wijzen als gemeenschappelijk lid van het 

Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland met terugwerkende kracht tot van 16 maart 2022 
tot de dag waarop de huidige zittingsperiode van de raden afloopt (maart 2026). 

 

Inleiding 

In verband met het einde van de raadsperiode op 16 maart 2022 verstreek de termijn van de 

benoeming van de voorzitter van het Algemeen Bestuur op dat moment officieel. 

Het Algemeen Bestuur heeft overwogen dat de heer Beenakker, burgemeester van Tiel, sinds 29 juni 

2016 voorzitter van Regio Rivierenland, deze taak sindsdien naar volle tevredenheid vervult en draagt 

hem graag voor aan uw raad ter aanwijzing tot gemeenschappelijk lid van het Algemeen Bestuur van 

Regio Rivierenland. 

 

Samenvatting 

- 

 

Besluitgeschiedenis 

- 9 maart 2022 heeft het Algemeen Bestuur zich eerst gebogen over de bestaande profielschets voor 

de nieuwe bestuursperiode en de te volgen procedure om te komen tot benoeming van de voorzitter. 

Deze profielschets is nog actueel bevonden en is eerder gecommuniceerd met de raden van de 

deelnemende gemeenten. 

- 8 juni 2022 heeft het Algemeen Bestuur betreffende de procedure de wens uitgesproken het moment 

waarop de voorzitter wordt benoemd c.q. herbenoemd in de toekomst niet meer te laten samenvallen 

met de raadsverkiezingen maar halverwege de bestuursperiode hierover een besluit te nemen. Dit om 

een zekere stabiliteit brengen in een periode waarin er doorgaans diverse wisselingen en 

koerswijzigingen plaatsvinden. De termijn van benoeming zou 4 jaar blijven, met een eenmalige optie 

tot herbenoeming. Het voornemen bestaat hierover een gr-wijziging in procedure te brengen. Dit wordt 

voorbereid. 
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Beoogd effect 

Gedragen besluitvorming en continuïteit rondom voorzitterschap van Regio Rivierenland 

 

Argumenten 

1.1 De heer Beenakker vervult de rol van voorzitter naar volle tevredenheid en wordt vanuit het Algemeen 

Bestuur unaniem voorgedragen als gemeenschappelijk lid van het Algemeen Bestuur. 

De heer Beenakker is naar de mening van het Algemeen Bestuur geschikt en voldoet aan 

bovengenoemd profiel. Geconstateerd is dat de heer Beenakker over het benodigde draagvlak 

beschikt om te worden herbenoemd tot voorzitter van Regio Rivierenland. Hij is graag bereid om het 

voorzitterschap opnieuw op zich te nemen als de raden hem aanwijzen als gemeenschappelijk lid van 

het Algemeen Bestuur. 

 

1.2 Kijkend naar de wens om in de toekomst het moment waarop de voorzitter wordt benoemd c.q. 

herbenoemd niet meer te laten samenvallen met de raadsverkiezingen is continuïteit in het 

voorzitterschap wenselijk. 

Om deze wens invulling te geven bestaat het voornemen een gr-wijziging in procedure te brengen. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

Financiën 

Niet van toepassing 

 

Communicatie en participatie 

De communicatie over de aanwijzing loopt via Regio Rivierenland. 

 

Uitvoering/Planning 

Na akkoord van alle gemeenteraden in regio Rivierenland zal de heer Beenakker als 

gemeenschappelijk lid van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland worden aangewezen. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing 

 

Risicoparagraaf 

Niet van toepassing 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,    de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2022,  

 

Wettelijke grondslag: 

Artikel 13, negende lid, Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 11, derde lid, 

gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. 

 

Overwegende dat: 

• in de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland aan de gezamenlijke raden van de 

deelnemende gemeenten één zetel in het Algemeen Bestuur is toegekend voor benoeming van 

een gemeenschappelijk lid in het Algemeen Bestuur; 

• dat het gemeenschappelijk lid van het Algemeen Bestuur wordt aangewezen door de 

meerderheid van de raden van de deelnemende gemeenten; 

• dat het gemeenschappelijke lid door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland wordt 

benoemd tot voorzitter; 

• dat voor het gemeenschappelijk lid een profielschets beschikbaar is, die door het Algemeen 

Bestuur van Regio Rivierenland is herbevestigd op 9 maart 2022; 

• dat de huidige voorzitter formeel is benoemd tot en met de raadsverkiezingen van maart 2022; 

dat de huidige voorzitter heeft aangegeven opnieuw beschikbaar te zijn als voorzitter; 

• dat zich geen andere kandidaten hebben gemeld voor de functie; 

• dat het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland op 8 juni 2022 unaniem de wens heeft 

uitgesproken om de huidige voorzitter, de heer Beenakker, met een positieve aanbeveling voor 

te dragen om te worden aangewezen als gemeenschappelijk lid van het Algemeen Bestuur 

van Regio Rivierenland; 

• dat voorts aan elke gemeente een zetel in het Algemeen Bestuur is toegekend; 

• dat het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt op de dag waarop de zittingsperiode 

van de gemeenteraden afloopt; 

 

besluit: 

 
1. De heer H. Beenakker, burgemeester van Tiel, aan te wijzen als gemeenschappelijk lid van het 

Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland met terugwerkende kracht tot van 16 maart 2022 tot de 
dag waarop de huidige zittingsperiode van de raden afloopt (maart 2026). 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 31 januari 2023, nummer 2023-002, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 


