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Raadsvoorstel 

 

Datum vergadering : 30 maart 2022 

Registratienummer : RV2022/055 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : Benoeming voorzitters in de voorzitterspoule West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Benoeming voorzitters in de voorzitterspoule West Betuwe 

 

Beslispunten 

Overgaan tot benoeming van zes voorzitters in de voorzitterspoule ten behoeve van 

informatiebijeenkomsten, beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen voor de periode 2022-

2026. 

 

Inleiding 

In navolging van de afgelopen bestuursperiode, zullen er ook in de komende bestuursperiode 

informatiebijeenkomsten, beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen worden gehouden. 

Hiervoor wordt per bijeenkomst en/of vergadering een voorzitter aangewezen vanuit de 

voorzitterspoule, die daarvoor beschikbaar is. 

 

Besluitgeschiedenis 

- 

Beoogd effect 

Conform het bepaalde in artikel 4 lid 3 Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 

2019 stelt de raad een voorzitterspoule in ten behoeve van de informatiebijeenkomsten, 

beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. 

 

Argumenten 

De raad benoemt zes voorzitters in de voorzitterspoule. 

 

Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen aanvullende financiële gevolgen. 

 

Uitvoering 

- 
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Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de benoemingen in de gemeentelijke publicatie in het Weekblad 

West Betuwe. Daarnaast zullen de benoemingen worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. 

 

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 artikel 4 lid 3 Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 

2019; 

 

besluit: 

 

Overgaan tot benoeming van zes voorzitters in de voorzitterspoule West Betuwe ten behoeve van 

informatiebijeenkomsten, beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen voor de periode 2022-

2026: 

1) Dhr. B.W. (Bernard) Hardick  wonende te Varik (CU) 

2) Dhr. V.P. (Vic) Bogerman   wonende te Vuren (D66) 

3) Dhr. J.M. (Jan) de Geus   wonende te Beesd (D66) 

4) Dhr. T. (Theo) Simons    wonende te Geldermalsen (SGP) 

5) Dhr. A.B. (Bram) Wesselo   wonende te Tricht (DB) 

6) Dhr. G.A. (Guido) van den Wedden  wonende te Enspijk (DB) 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 30 maart 2022, nummer 2022/055 

 

 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Koen Steenbergen   Servaas Stoop 

 

 

 


