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Onderwerp 

Benoemen gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regeling Avri 

 

Beslispunten 

1. Wethouder Annet IJff te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke 

regeling Avri. 

2. Wethouder Govert van Bezooijen te benoemen als plaatsvervangend lid van het Algemeen 

Bestuur van gemeenschappelijke regeling Avri. 

 

Inleiding 

De verschillende gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente aan deelneemt, bepalen dat 

nieuwe vertegenwoordigers worden benoemd in de besturen. Voor het nieuwe college zijn er twee 

wijzigingen voor de gemeenschappelijke regelingen, namelijk bij Avri (wethouder Annet IJff) en 

Omgevingsdienst Rivierenland (wethouder Sietske Klein-de Jong).  Voor de Omgevingsdienst 

Rivierenland is dit een bevoegdheid van het college. In het geval van Avri is de benoeming een 

bevoegdheid van uw gemeenteraad.  

 

Samenvatting 

- 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 11 augustus 2020 is de portefeuilleverdeling door het college vastgesteld. Op basis van deze 

portefeuilleverdeling is tevens de vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen bepaald.  

 

Beoogd effect 

De continuïteit van de verschillende besturen in de regio te waarborgen.  

 

Argumenten 

1.1 en 2.1 Vertegenwoordiging van gemeente West Betuwe in gemeenschappelijke regeling Avri is 

noodzakelijk voor een goede samenwerking en besluitvorming 

Door de benoeming van wethouder Annet IJff en wethouder Govert van Bezooijen kan het Algemeen 

Bestuur van Avri goed functioneren en is de gemeente West Betuwe vertegenwoordigd.  
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Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 

Financiën 

Niet van toepassing.  

 

Communicatie 

Het raadsbesluit wordt schriftelijk bekend gemaakt aan het bestuur van Avri middels bijgevoegde 

conceptbrief. 

 

Uitvoering/Planning 

Zoals aangegeven zal uw raadsbesluit kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van Avri. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Risicoparagraaf 

Niet van toepassing.  

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

     

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   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 11 augustus 2020,   

 

besluit: 

 

1. wethouder Annet IJff te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke 

regeling Avri; 

2. wethouder Govert van Bezooijen te benoemen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur 

van gemeenschappelijke regeling Avri. 

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 29 september 2020, nummer 2020/108, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


