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Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 26 april 2022 

Registratienummer : 2022/073 

Portefeuillehouder : n.v.t. 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Instellen stuurgroep inrichting raadszaal West Betuwe en aanwijzen leden 

 

 

Onderwerp 

Instellen Stuurgroep inrichting raadszaal West Betuwe en aanwijzen leden. Deze Stuurgroep heeft tot 

doel de inrichting van de raadszaal en de voorrondezaal te begeleiden en eventuele besluitvorming 

voor te bereiden. Voor de audiovisuele inrichting van genoemde zalen heeft de gemeenteraad een 

bedrag van € 500.000,- vrijgemaakt;  

 

Beslispunten 

1. Instellen van de Stuurgroep inrichting raadszaal West Betuwe 

2. Aanwijzing leden in de Stuurgroep inrichting raadszaal West Betuwe: 

a. Henk de Man (DB) 

b. Gian Bareman (SGP) 

c. Mario Kock (LLBWB) 

d. Ingrid Zwaan (D66) 

e. Fred Temminck (CU) 

f. Jur van de Lecq (GL) 

g. Gijsbert van de Water (VWB) 

h. Gert-Jan van Ochten (VVD) 

i. Ad van Krieken (CDA) 

j. Willem Viveen (PvdA) 

 

3. Aanwijzing als adviseur: 

a. Servaas Stoop 

 

Inleiding 

 

 

Besluitgeschiedenis 

 

 

Beoogd effect 

 

 

Argumenten 
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Kanttekeningen 

- 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

De burgerleden die zijn aangewezen in deze raadswerkgroep ontvangen voor het bijwonen van de 

vergaderingen van deze werkgroep de gebruikelijke “commissievergoeding”. Dat leidt tot beperkte 

meerkosten op het budget “commissievergoeding”. 

 

Uitvoering 

- 

 

Planning 

 

 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

 

De griffier, 

Hans van der Graaff    
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Raadsbesluit 
 
 

De raad van de gemeente West Betuwe, 

 

besluit: 

 

1. tot het instellen van de Stuurgroep inrichting raadzaal West Betuwe; 

2. tot aanwijzing van leden in de Stuurgroep inrichting raadzaal West Betuwe:  

a. Henk de man (DB) 

b. Gian Bareman (SGP) 

c. Mario Kock (LLBWB) 

d. Ingrid Zwaan (D66) 

e. Fred Temminck (CU) 

f. Jur van de Lecq (GL) 

g. Gijsbert van de Water (VWB) 

h. Gert-Jan van Ochten (VVD) 

i. Ad van Krieken (CDA) 

j. Willem Viveen (PvdA) 

3. Aanwijzing als adviseur: 

a. Servaas Stoop 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 april, nummer 2022/073, 

 

de griffier,        de voorzitter, 

Hans van der Graaff                           Servaas Stoop  

   

 


