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Raadsvoorstel 
 

Datum vergadering : 29 maart 2022 

Registratienummer : RV2022/052 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : Toelating raadsleden gemeente West Betuwe 2022-2026 

 

 

Onderwerp 

Toelating raadsleden gemeente West Betuwe voor de periode 2022-2026 

 

Beslispunten 

1. Openbaar maken van de onderzoeksresultaten geloofsbrieven gekozen raadsleden en het 

onderzoek van het proces verbaal van het centraal stembureau over het verloop van de 

verkiezingen en de vaststelling van de uitslag door de onderzoekscommissie. 

2. Toelating gekozen en benoemde raadsleden voor de periode 2022-2026. 

 

Inleiding 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Nederland. De uitslag van 

die verkiezingen voor de gemeente West Betuwe is door het hoofdstembureau op 21 maart 2022 

vastgesteld en door de voorzitter kenbaar gemaakt aan de gekozen raadsleden, conform het bepaalde 

in de Kieswet afdeling IV hoofdstuk 5, artikel V1. 

 

De Kieswet bepaalt in afdeling IV hoofdstuk 5, artikel V4 en artikel V15 dat het aan de “aftredende” 

raad is voorbehouden, om tot toelating van de “gekozen en benoemde” raadsleden over te gaan, nadat 

de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde bevonden. 

 

De gekozen en toegelaten raadsleden zullen in de raadsvergadering van 30 maart 2022 worden 

geïnstalleerd en beëdigd en leggen in handen van de voorzitter de eed of de verklaring en belofte af 

conform het bepaalde in artikel 14 Gemeentewet. 

 

Besluitgeschiedenis 

- 

 

Beoogd effect 

Toelating van de gekozen raadsleden tot de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe voor de 

periode 2022-2026 

 

Argumenten 

1. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad van 

haar bevindingen en doet een voorstel voor een besluit, Reglement van Orde politieke avond 

gemeente West Betuwe artikel 9a lid 2. 
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2. Op voorstel van de commissie geloofsbrieven laat de raad de raadsleden toe, waarna deze 

door de voorzitter zullen worden beëdigd. De toelating vindt plaats op 29 maart 2022 door de 

“aftredende” raad en de installatie en beëdiging vindt plaats in de vergadering van 30 maart 

2022. 

 

Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

Bezoldiging en tegemoetkoming in de onkosten vindt plaats conform het bepaalde in het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de vastgestelde Verordening voorzieningen raads- 

en commissieleden West Betuwe, voortkomend uit de bepalingen in de jaarlijkse circulaire van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming en toelating in de gemeentelijke publicatie. 

Daarnaast zullen de benoemde raadsleden worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem en zijn 

daarna als zodanig bereikbaar voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voor 

contact. 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

Koen Steenbergen,  Servaas Stoop,                                                                                                  

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 de Kieswet afdeling IV hoofdstuk 5, artikel V4 en artikel V15 en in het 

Reglement van Orde politieke avond gemeente West Betuwe artikel 9a lid 2 

 

besluit: 

 

1. tot het openbaar maken van de onderzoeksresultaten geloofsbrieven gekozen raadsleden en 

het onderzoek van het proces verbaal van het centraal stembureau over het verloop van de 

verkiezingen en de vaststelling van de uitslag door de onderzoekscommissie 
 

2. tot toelating van de gekozen en benoemde raadsleden voor de periode 2022-2026: 

 

 

Nr. Naam Politieke fractie Woonplaats 

1. R.T. (Rutger) van Stappershoef Dorpsbelangen Rhenoy 

2. H. (Henk) de Man Dorpsbelangen Spijk 

3. L.A.E.M. (Lèon) van Dun Dorpsbelangen Beesd 

4. H.M. (Hettie) Markenhof – de Jong Dorpsbelangen Deil 

5. G.H. (Gerrit) de Jong Dorpsbelangen Asperen 

6. J.G. (Patrick) Koenhein Dorpsbelangen Beesd 

7. J.C.A. (Joyce) Blom - Leuvering Dorpsbelangen Buurmalsen 

8. P. (Patricia) Versluis Dorpsbelangen Heukelum 

9. N. (Nellie) Donker Dorpsbelangen Hellouw 

10. W. (Willeke) van Lith – van der Woerd Dorpsbelangen Meteren 

11. L. (Lourens) van Bruchem SGP Tricht 

12. J.G. (Jos) van Maanen SGP Opijnen 

13. J.L.H. (Gian) Bareman SGP Spijk 

14. T. (Theo) Simons SGP Geldermalsen 

15. G.A. (Gerard) Kievit SGP Meteren 
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Nr. Naam Politieke fractie Woonplaats 

16. P. (Petra) van Kuilenburg LLBWB Waardenburg 

17. C. (Cor) Nijhoff LLBWB Waardenburg 

18. M.T.M. (Mario) Kock LLBWB Tuil 

19. A.S. (Andrea) Zweghuis - Zierleyn GroenLinks Acquoy 

20. J.W. (Jur) van der Lecq GroenLinks Haaften 

21. F. (Fred) Temminck ChristenUnie Asperen 

22. A. (Linda) van Willigen - Verstegen ChristenUnie Asperen 

23. F.M. (Floor) Verstegen VVD Opijnen 

24. D.T. (Diane) de Zeeuw - Wielders VVD Neerijnen 

25. H. (Rita) Boer Rookhuiszen – de Joode D66 Tricht 

26. I. (Ingrid) Zwaan D66 Meteren 

27. G.F. (Gijsbert) van de Water VWB Deil 

28. J.W. (Joke) van Vrouwerff VWB Gellicum 

29. A.W.E. (Ton) Miltenburg CDA Est 

30. A. (Ad) van Krieken CDA Herwijnen 

31. A.M. (Annet) IJff PvdA Buurmalsen 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 29 maart 2022, nummer 2022/052 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Koen Steenbergen                  Servaas Stoop 

 

 


