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Onderwerp 

Benoeming voorrondevoorzitter gemeenteraad West Betuwe 

 

Beslispunten 

Over gaan tot de benoeming van een voorrondevoorzitter gemeenteraad West Betuwe. 

 

Inleiding 

In het vastgestelde Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019 (hierna te 

noemen als RvO) is te lezen 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 heeft uw gemeenteraad een 

poule met voorrondevoorzitters benoemd (RvO, artikel 1 onder n., artikel 2 en artikel 4).  

 

In deze poule is, naast de invulling met de genoemde zes voorzitters, mede door de hoeveelheid aan 

vergaderingen een wens tot uitbreiding. 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 15 januari 2019 heeft uw gemeenteraad een poule van 6 voorrondevoorzitters benoemd op 

voordracht vanuit de fracties. Daarin is op 26 januari 2020 al een tweetal wijzigingen doorgevoerd. 

 

Beoogd effect 

Benoeming voorrondevoorzitter gemeenteraad West Betuwe om de poule uit te breiden en daarmee 

de belasting per voorrondevoorzitter op een aanvaardbaar niveau te houden. 

 

Argumenten 

1. Conform het bepaalde in het RvO artikel 4 benoemt de raad de voorrondevoorzitters in de poule 

van voorrondevoorzitters voor de voorrondevergaderingen, zoals genoemd in RvO artikel 19 

binnen de raadcyclus van de gemeenteraad. 

2. Vanuit de fractie van D66 wordt de heer J.M. de Geus, wonende te Beesd voorgedragen als lid van 

de poule van voorrondevoorzitters. De heer De Geus stond vermeld op de kieslijst van de D66 bij 

de raadsververkiezingen voor de gemeente West Betuwe. 
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Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

De heer De Geus is geen burgerlid, hij zal derhalve per vergadering waarin hij als voorzitter zijn functie 

vervult in aanmerking komen voor een commissievergoeding en daarnaast komen de gemaakte 

reiskosten voor vergoeding in aanmerking. 

 

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, 

 

De griffier,  de burgemeester, 

Koen Steenbergen Servaas Stoop 

  



 

  

23 maart 2020  

Kenmerk 57476  

Pagina 3 van 3  

 

 3 

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: 

 

over te gaan tot benoeming als lid van de voorzitterspoule, ten behoeve van het voorzitten van de 

voorrondevergaderingen binnen de raadcyclus van de gemeenteraad West Betuwe: 

de heer J.M. (Jan) de Geus, wonende te Beesd. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 april 2020, nummer 2020/0043 

 

De griffier,   De voorzitter, 


