
 

 

 1 

Raadsvoorstel 
 

Datum vergadering : 30 maart 2022 

Registratienummer : RV2022/056 

Portefeuillehouder :  Servaas Stoop  

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : Benoeming leden Presidium gemeente West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Benoeming leden Presidium gemeente West Betuwe periode 2022-2026 

 

Beslispunten 

1. Overgaan tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de raad tot voorzitter van het 

Presidium gemeente West Betuwe voor de periode 2022-2026. 

2. Overgaan tot benoeming van een raadslid van alle fracties van de raad als lid van het Presidium 

gemeente West Betuwe. 

3. Overgaan tot aanwijzing van de raadsvoorzitter en de griffier als adviseur van het Presidium. 

 

Inleiding 

In het Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019 is te lezen in artikel 6 dat de 

raad een presidium heeft. 

 

Het presidium bestaat uit een raadslid per fractie van de in de raad vertegenwoordigde politieke 

fracties en wordt voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de raad. De voorzitter van de 

raad en de griffier zijn adviseur. 

 

Besluitgeschiedenis 

- 

 

Beoogd effect 

Benoeming leden Presidium gemeente West Betuwe. 
 

Argumenten 

1. In het Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019 is bij artikel 6a, lid 4 

te lezen dat het Presidium wordt voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de 

raad. 

2. Alle politieke partijen die zitting hebben in de raad wijzen een raadslid aan die hen 

vertegenwoordigd, samen vormen zij het Presidium staat in artikel 6a, lid 2. 

3. De voorzitter van de raad en de griffier zijn als adviseur aanwezig in de vergaderingen van het 

Presidium conform het bepaalde in artikel 6a, lid 5. 
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Kanttekeningen 

Indien de meerderheid van het presidium dit wenst, kan een lid van het college, dan wel een ambtenaar 

worden uitgenodigd om bij een agendapunt van de vergadering van het presidium aanwezig te zijn. 

 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

- 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in het Raadsinformatiesysteem. 

 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

griffier,     burgemeester, 

Koen Steenbergen  Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de griffier; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 6a van het Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 

2019;   

 

besluit: 

 

1. over te gaan tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de raad tot voorzitter van het 

Presidium gemeente West Betuwe voor de periode 2022-2026. 

 

2. over te gaan tot benoeming van onderstaande raadsleden als lid van het Presidium gemeente 

West Betuwe voor de periode 2022-2026: 

1. Dhr. H. (Henk) de Man     fractie Dorpsbelangen 

2. Dhr. L. (Lourens) van Bruchem   fractie SGP 

3. Mw. P. (Petra) van Kuilenburg   fractie LLBWB 

4. Mw. A.S. (Andrea) Zweghuis – Zierleyn  fractie GroenLinks 

5. Dhr. F. (Fred) Temminck   fractie ChristenUnie 

6. Dhr. F.M. (Floor) Verstegen   fractie VVD 

7. Mw. H. (Rita) Boer Rookhuiszen – de Joode fractie D66 

8. Dhr. G.F. (Gijsbert) van de Water  fractie VWB 

9. Dhr. A.W.E. (Ton) Miltenburg   fractie CDA 

10. Mw. A.M. (Annet) IJff    fractie PvdA 
 

3. over te gaan tot aanwijzing van de raadsvoorzitter en de griffier tot adviseur van het Presidium. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 30 maart 2022, nummer 2022/056 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Koen Steenbergen   Servaas Stoop 

 

 


