
AFSPRAKENLIJST

CONCEPT

West Betuwe raadswerkgroep

Bestuur en Organisatie

Datum: 11-09-2018
 

Aanwezig vanuit raadswerkgroep: 
-Jan van den Broek (voorzitter), 
-Annet IJff (PvdA) 
-Dittie van Zee (CDA), 
-Fred Temminck (CU), 
-Ed Goossens (Dorpsbelangen), 
-Gerard Kievit (SGP), 
-Ashley Karsemeijer (D66), 
-Ed van Tellingen (Voor Neerijnen), 
-Arthur van den Brink (griffier West Betuwe i.o.)

Afwezig vanuit raadswerkgroep: 
-Petra van Kuilenburg (Gemeentebelangen Neerijnen), 
-Jos Rietbergen (Leefbaar Geldermalsen

Aanwezig waren (vanuit de stuurgroep): 
-Burgemeester Jeroen Staatsen (Geldermalsen) 
-Burgemeester Harry de Vries (Neerijnen)
-Wethouder Ton van Maanen (Geldermalsen)
-Wethouder Griedo Bel (Lingewaal) 
-Gemeentesecretaris Jeanine Vonk (Neerijnen)
-Gemeentesecretaris Theo van Waes (Lingewaal)
-Projectadviseur Melanie Huurneman 

Afwezig waren: 
-Burgemeester Loes van Ruijven (Lingewaal) 
-Wethouder Rian Verwoert (Neerijnen). 

nr. Omschrijving Afspraak actie 
door:

datum 
gereed:

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

2. Vaststellen agenda 11-09-2018

3. Gesprek tussen raadswerkgroep en 
stuurgroep over besturingsfilosofie.

De afsprakenlijst wordt conform concept 
ongewijzigd vastgesteld.

Na een gesprek wordt geconcludeerd dat oa:
- Het bidbook een handreiking is voor 

nieuwe raad
- Zaken van gebiedsmakelaars onder 

verantwoording van College en via College 
tot raad komen

- De raad gaat over kaders en budgetten; en 
College/gebiedsmakelaar nemen 
daarbinnen beslissing toewijzing van welk 
laaghangend fruit het eerst.

Vanuit de raadswerkgroep zijn er zorgen aan de 
stuurgroep meegegeven.  Waarbij door stuurgroep 
aangegeven wordt dat op 15 oktober in WBB een 
uitleg (van bestuurders die ervaringsdeskundige 
zijn bij gebiedsgericht werken) bestuurders met 
mogelijkheid tot vragen is.
Vastgesteld wordt dat de tekst van 
besturingsfilosofie zoals hij nu voorligt de 
definitieve versie kan zijn. En dat stuurgroep de 
zorgen van de raadswerkgroep gehoord heeft.
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AFSPRAKENLIJST

CONCEPT

West Betuwe raadswerkgroep

Bestuur en Organisatie

Datum: 11-09-2018
 

Aanwezig vanuit raadswerkgroep: 
-Jan van den Broek (voorzitter), 
-Annet IJff (PvdA) 
-Dittie van Zee (CDA), 
-Fred Temminck (CU), 
-Ed Goossens (Dorpsbelangen), 
-Gerard Kievit (SGP), 
-Ashley Karsemeijer (D66), 
-Ed van Tellingen (Voor Neerijnen), 
-Arthur van den Brink (griffier West Betuwe i.o.)

Afwezig vanuit raadswerkgroep: 
-Petra van Kuilenburg (Gemeentebelangen Neerijnen), 
-Jos Rietbergen (Leefbaar Geldermalsen

Aanwezig waren (vanuit de stuurgroep): 
-Burgemeester Jeroen Staatsen (Geldermalsen) 
-Burgemeester Harry de Vries (Neerijnen)
-Wethouder Ton van Maanen (Geldermalsen)
-Wethouder Griedo Bel (Lingewaal) 
-Gemeentesecretaris Jeanine Vonk (Neerijnen)
-Gemeentesecretaris Theo van Waes (Lingewaal)
-Projectadviseur Melanie Huurneman 

Afwezig waren: 
-Burgemeester Loes van Ruijven (Lingewaal) 
-Wethouder Rian Verwoert (Neerijnen). 

nr. Omschrijving Afspraak actie 
door:

datum 
gereed:

4. Extra vergadering raadswerkgroep 
Bestuur en Organisatie op 1 
oktober over vergaderstructuur 
West Betuwe

Het overleg wordt voortgezet met alleen de 
raadswerkgroep.
Vanwege de grote noodzaak tot snel duidelijkheid 
over de vergaderstructuur West Betuwe, wordt 
besloten om op maandagavond 1 oktober een 
extra raadswerkgroepvergadering daarover in te 
lassen.

5. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur
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