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Betuwe

Onderwerp
Benoeming voorrondevoorzitters gemeenteraad West Betuwe

Beslispunten
1. Overgaan  tot  de  benoeming  van  voorrondevoorzitters  voor  de  gemeenteraad 

West Betuwe.

Inleiding
Na de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 
januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe is de gemeenteraad op 2 januari 
2019 geïnstalleerd.

In het vastgestelde Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019 
(hierna te noemen als RvO) is te lezen dat deze in de regel op de dinsdagavond plaats 
vindt en dat de voorrondevergaderingen binnen de raadcyclus worden voorgezeten door 
een voorrondevoorzitter.

Er zal op een politieke voorronde avond gestreefd worden naar zo min mogelijk parallelle 
sessies, maar indien nodig kunnen dat er maximaal drie tegelijkertijd zijn. Hiervoor 
wordt u voorgesteld om een poule met voorrondevoorzitters te benoemen (RvO, artikel 1 
onder n., artikel 2 en artikel 4).

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Benoeming voorrondevoorzitters gemeenteraad West Betuwe.

Argumenten
1. Conform het bepaalde in het RvO artikel 4 benoemt de raad de 6 voorzitters in de 

poule van voorrondevoorzitters voor de voorrondevergaderingen, zoals genoemd 
in RvO artikel 19 binnen de raadcyclus van de gemeenteraad.

Kanttekeningen
-
Duurzaamheid
-
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Financiën
-
Uitvoering
-
Planning
-
Evaluatie
-

Communicatie
Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in de gemeentelijke publicatie in 
het Weekblad West Betuwe. Daarnaast zal de benoeming worden opgenomen in het 
Raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad van West Betuwe,

A.J. van den Brink, H.W.C.G. Keereweer,                                                                 
griffier  burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de griffier;

gelet op het bepaalde in artikel 1 onder n., artikel 2 en artikel 4 van het Reglement van 
orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019;

besluit:

1. over te gaan tot benoeming van onderstaande raadsleden en/of burgerleden in 
de voorzitterspoule ten behoeve van het voorzitten van de 
voorrondevergaderingen binnen de raadcyclus van de gemeenteraad West 
Betuwe:

1. de heer F.H.J.M. Kloppenborg (raadslid PvdA)
2. de heer G.J. Bulsink (burgerlid SGP)
3. de heer A.F. Broedelet (burgerlid VVD)
4. de heer V.P Bogerman (burgerlid D66)
5. de heer E.J. van Tellingen (burgerlid GL)
6. vacature

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 januari 2019, nummer 26

De griffier,                                     De voorzitter
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