
Inventarisatie vergaderstukken gemeenteraad West Betuwe 
– Raadcyclus 2022-01 (versie 6 december 2021) 

Port.houder Zaak_nr. Beeld- 
vorming 
11 jan 

Oordeel- 
vorming 
18 jan 

Besluit- 
vorming 
1 febr 

Vergaderstukken ↓                                                                                      Aanvang vergadering →   20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 

• Voorstel tot vaststelling Beheer- en beleidsplan watergangen (BA-november; BA-update 10.0 
extra cheque nodig op financiële situatie, doorschuiven naar dec.; B&W 02-11, aangehouden 
derhalve doorschuiven naar januari 2022) 

Klein 273522 BA 2 X 

• Voorstel tot  … (B&W …)      

• Voorstel tot … (B&W …)      

• Voorstel tot … (B&W …)      

• Voorstel tot … (B&W …)      

• Voorstel tot vaststelling Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente West Betuwe 
2022 (B&W 09-11) 

Maanen 274144  1 X 

• Voorstel tot vaststelling Transitievisie Warmte 1.0 West Betuwe (BA-december; Zie verzoek 
uit de email; B&W 26-10, dec 2021 beeldvorming en oordeels- + besluitvorming jan.2022) 

IJff 267302  2 X 

• Voorstel tot … ( B&W …)      

• Voorstel tot … (B&W …)      

• Voorstel tot … (B&W …)      

Ter informatie/bespreking in Beeldvormende voorronde c.q. Gebiedsgericht ontmoeten      

• BV1: … (fysiek/…) 

• BV2: … (fysiek/…) 

• GO:  ….. 

….. 
….. 

 X 
X 

 
 

25 jan 

 

Informatie vanuit het college  Verstrekt:    

•       

•       

Personele inzet   1/2 1/2  

• Voorzitter 

• Raadsadviseur/Griffier 

• Moderator 

  ../.. 
CS/KS 

../.. 

../.. 
CS/KS 

../.. 

SS 
HvdG 

 
Geel gearceerd = op moment van plaatsing in dit overzicht, zijn de vergaderstukken nog niet binnen bij de Griffie! 
Groen gearceerd = wijziging ten opzichte van de vorige Bestuurlijke planning(en)! 
Kolom Beeldvorming: 
BA = voorstel vanuit Bestuurlijke Agenda voor beeldvorming op dit onderwerp! 
BO = beeldvorming Oriëntatie: bedoeld om je te oriënteren op, of je te informeren over nieuw onderwerp of thema 
BB = beeldvorming Beleidsvorming: bedoeld om informatie te vergaren ter voorbereiding op het schrijven van een beleidsplan of beleidsnotitie 
BS = beeldvorming Besluitvorming; bedoeld voor het doorspreken van een technisch ingewikkeld raadsvoorstel ter voorbereiding op de oordeelsvorming en besluitvorming 
 
 


