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Onderwerp : Aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordigers in 

gemeenschappelijke        regelingen 

Onderwerp
Bij het begin van een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad moeten nieuwe 
vertegenwoordigers voor de gemeenschappelijke regelingen benoemd worden.

Beslispunten
Als vertegenwoordigers van het college en de gemeenteraad in gemeenschappelijke 
regelingen de navolgende collegeleden te benoemen: 

Regio Rivierenland
Burgemeester H.W.C.G Keereweer als lid van het AB en wethouder T. van Maanen als 
plaatsvervangend lid. 

Avres
Wethouder T. van Maanen als lid van het AB en wethouder J. Hartman als 
plaatsvervangend lid. 

Avri
Wethouder G. van Bezooijen als lid van het AB en wethouder E. Goossens als 
plaatsvervangend lid.

Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Wethouder R. van Stappershoef als lid van het AB en wethouder T. van Maanen als 
plaatsvervangend lid.

Natuur- en  Recreatieschap Lingegebied
Wethouder R. van Stappershoef als lid van het AB en wethouder T. van Maanen als 
plaatsvervangend lid.
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Inleiding
De verschillende gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente aan deelneemt, 
bepalen dat bij het begin van een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraden nieuwe 
vertegenwoordigers worden benoemd in de besturen. Bij de meeste gemeenschappelijke 
regelingen is dit een bevoegdheid van het college. In het geval van regio Rivierenland, 
Avres, Avri, Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal en Natuur- en Recreatieschap 
Lingegebied is de benoeming een bevoegdheid van uw gemeenteraad. 

Besluitgeschiedenis
Op 5 februari 2019 heeft ons college de portefeuilleverdeling vastgesteld. Op basis van 
deze portefeuilleverdeling is tevens de vertegenwoordiging bepaald. 

Beoogd effect
Met het besluit wordt beoogd de continuïteit van de verschillende besturen in de regio te 
waarborgen. 

Argumenten
1. Nieuwe vertegenwoordigers worden voor een aantal gemeenschappelijke 

regelingen door uw gemeenteraad benoemd. 
Door de benoeming van de voorgestelde vertegenwoordigers kunnen de besturen 
van de genoemde gemeenschappelijke regelingen goed functioneren. 

Kanttekeningen
Nvt

Duurzaamheid
Nvt

Financiën
Nvt

Uitvoering
Het  raadsbesluit  wordt  bekend  gemaakt  aan  de  verschillende  gemeenschappelijke 
regelingen.

Planning
Nvt

Evaluatie
Nvt

Communicatie



5 februari 2019

Kenmerk 

Pagina 3 van 4

Zoals aangegeven zal uw raadsbesluit kenbaar worden gemaakt aan de verschillende 
gemeenschappelijke regelingen. 

Tabel risicoparagraaf
Nvt

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 
2019 nummer <>,  

besluit:

Als vertegenwoordigers van het college en de gemeenteraad in gemeenschappelijke 
regelingen de navolgende collegeleden te benoemen: 

Regio Rivierenland: 
Burgemeester H.W.C.G Keereweer als lid van het AB en wethouder T. van Maanen als 
plaatsvervangend lid. 

Avres: 
Wethouder T. van Maanen als lid van het AB en wethouder J. Hartman als 
plaatsvervangend lid. 

Avri: 
Wethouder G. van Bezooijen als lid van het AB en wethouder E. Goossens als 
plaatsvervangend lid.

Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal: 
Wethouder R. van Stappershoef als lid van het AB en wethouder T. van Maanen als 
plaatsvervangend lid.

Natuur- en  Recreatieschap Lingegebied: 
Wethouder R. van Stappershoef als lid van het AB en wethouder T. van Maanen als 
plaatsvervangend lid.
  
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 maart 2019, nummer ,

de griffier,                                  de voorzitter,
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