
 

Agenda beeldvorming 2 Beleid en beheerplan watergangen + 
Lokale Adaptatie Strategie 

Datum vergadering : Dinsdag 11 januari 2022 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : digitaal via Zoom 2 

Zaak :  

Voorrondevoorzitter : Frank Broedelet 

Voorrondegriffier : Koen Steenbergen 

Moderator : Muriëlle de Wit 

 

 

 

 

Bij digitale beeldvormende vergaderingen zijn inwoners ook van harte welkom om mee te praten.  

Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl.  

Wilt u alleen meeluisteren? Volg dan de livestream op www.gemeenteraad.westbetuwe.nl 

 

Tijd Onderwerp Spreker 

 

20.00 uur Opening en uitleg programma Frank Broedelet, voorzitter 

 

20.02 uur Beleid en beheerplan watergangen Bertrick van den Dikkenberg  

   Gemeente West Betuwe 

Dit is een beeldvormende vergadering, met als doel besluitvorming. Deze vorm van beeldvorming vindt plaats 

als er een (technisch) ingewikkeld raadsvoorstel voorligt, dat om uitleg vraagt. Zo krijgt de raad een goed beeld 

over de details van het raadsvoorstel. En kan de raad er later in de maand een oordeel over vormen en een 

besluit over nemen. Omdat er al een raadsvoorstel klaar is, ligt er minder focus op participatie bij deze vorm van 

beeldvorming. Toch zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties altijd welkom om aanwezig 

te zijn en mee te praten.  

 

Middels een presentatie wordt de raad voorbereid op oordeelsvorming en besluitvorming later deze maand.  

 

21.00 uur Pauze Frank Broedelet, voorzitter 

 

21.05 uur Lokale Adaptatie Strategie Albert-Jan Oevering 

  Gemeente West Betuwe + bureau 

  Overmorgen. 

Dit is een beeldvormende vergadering, met als doel beleidsvorming. Deze vorm van beeldvorming is een 

voorbereiding op een beleidsplan of beleidsnotitie. Tijdens de vergadering neemt het college de raad mee in 

keuzes die te maken zijn. Ook geeft de raad wensen en kaders mee voor de uitwerking van het beleid. De raad 
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nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om aanwezig te zijn en mee te praten. De 

hoeveelheid participatie tijdens deze vergadering hangt af van de participatie die het college al heeft uitgevoerd. 

 

Tijdens deze beeldvorming volgt een weergave van wat is er tot nu toe is opgehaald uit de participatieronden. 

Inclusief een eerste conclusies voor strategie. De gemeenteraad wordt gevraagd of zij zich hierin herkent en ook 

worden verdere kaders opgehaald.  

In april 2022 vindt de oordeelsvorming en besluitvorming plaats.  

 

22.15 uur Afsluiting Frank Broedelet, voorzitter 


