
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 3 maart 2020 

Registratienummer :  

Voorstelnummer : 2020/027 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordigers in regionale   

  Agendacommissie regio Rivierenland  

   

 

Onderwerp 

Aanwijzing vertegenwoordigende leden vanuit de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe in de 

regionale Agendacommissie regio Rivierenland 

 

Beslispunten  

1. Ontheffing te verlenen als vertegenwoordigend lid vanuit de gemeenteraad van de gemeente 

West betuwe in de regionale Agendacommissie regio Rivierenland: 

a. De heer J.M. Daudeij en 

b. Mevrouw A. Zierleijn. 

2. Aan te wijzen als vertegenwoordigend lid vanuit de gemeenteraad van de gemeente West 

Betuwe in de regionale Agendacommissie regio Rivierenland: 

a. ….. en 

b. ….. 

 

Inleiding 

De regionale Agendacommissie Rivierenland is bedoeld om de raden te ondersteunen bij het zich 

“samen aan de voorkant” positioneren en is uitsluitend adviserend van aard, zodat de raden zelf 

besluitvormend blijven. Iedere gemeente binnen de regio Rivierenland wijst twee raadsleden aan die 

als vertegenwoordiger vanuit de gemeente zitting nemen in de regionale agendacommissie. De 

vergaderingen en de verslagen zijn openbaar. 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 26 maart 2019 heeft uw gemeenteraad twee raadsleden aangewezen als vertegenwoordigers in de 

Regionale agendacommissie Rivierenland.  

 

Beoogd effect 

Met dit besluit wordt beoogd de continuïteit van de vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad van 

West Betuwe te borgen. 

 

Argumenten 

1. Ontheffing verlenen als vertegenwoordigende leden vanuit de gemeenteraad West Betuwe in de 

Regionale agendacommissie regio Rivierenland.  
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De aangewezen vertegenwoordigers vanuit uw raad hebben eind januari 2020 aangegeven 

hun functie te willen beeindigen. Zij verzoeken uw raad om ontheffing uit deze functie. 

2. Aanwijzing van twee vertegenwoordigende leden vanuit de gemeenteraad West Betuwe in de 

Regionale agendacommissie regio Rivierenland. 

Alle gemeenten binnen de regio Rivierenland zijn met twee raadsleden vertegenwoordigd in de 

regionale agendacommissie. De gemeenteraad van West Betuwe wordt daarom verzocht om 

hiervoor twee leden vanuit uw raad aan te wijzen als vertegenwoordigers in de regionale 

agendacommissie Rivierenland. 

 

Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

De vertegenwoordigers vanuit uw raad, die zijn aangewezen als vertegenwoordigend lid in de regionale 

Agendacommissie Rivierenland, zullen de reiskosten voor het bijwonen van deze vergaderingen 

declareren op basis van de Verordening rechtspositie raad- en commissieleden gemeente West 

Betuwe 2019. 

 

Uitvoering 

Het raadsbesluit wordt bekend gemaakt aan het bestuur van de Regio Rivierenland. 

 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Dit raadsbesluit zal kenbaar worden gemaakt bij het bestuur van Regio Rivierenland. Tevens zullen de 

wijzigingen naar aanleiding van dit raadsbesluit worden doorgevoerd in het Raad Informatie Systeem. 

 

 

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe 

De raadsgriffier,   de burgemeester, 

Koen Steenbergen  Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het Presidium van 24 februari 2020, 

 

besluit:  

 

1. ontheffing te verlenen als vertegenwoordigend lid vanuit de gemeenteraad van de gemeente West 

betuwe in de regionale Agendacommissie regio Rivierenland aan: 

a. de heer J.M. Daudeij en 

b. mevrouw A. Zierleijn 

2. aan te wijzen als vertegenwoordigend lid vanuit de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe 

in de regionale Agendacommissie regio Rivierenland: 

a. ….. en 

b. ….. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 3 maart 2020, nummer 2020/027, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 


