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West Betuwe raadswerkgroep

Bestuur en Organisatie

Datum: 02-07-2018
 

Aanwezig: Jan van den Broek (voorzitter), Annet IJff 
(PvdA) Dittie van Zee (CDA), Fred Temminck (CU), , Ed 
Goossens (Dorpsbelangen), Petra van Kuilenburg 
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en Elisabeth Nijdam (verslag) 
Afwezig: Gert-Jan van Ochten  (VVD).

nr. Omschrijving Afspraak actie 
door:

datum 
gereed:

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

2. Vaststellen agenda 02-07-2018
3. Vaststellen afsprakenlijst 

vergadering raadswerkgroep B&O 
d.d. 18 juni 2018

De afsprakenlijst wordt conform concept 
ongewijzigd vastgesteld.

4. Gemeenschappelijke activiteiten 
rond de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 november 
2018

Max informeert naar de stand van zaken van de 
verkiezingsprogramma’s. Een aantal fracties geeft 
aan het verkiezingsprogramma begin september 
gereed te hebben. Max overlegt met ProDeomos 
wat dat betekent voor de geplande workshop op 20 
augustus.
Co van Leeuwen geeft een toelichting op het 
programma van activiteiten rondom de 
verkiezingen van 21 november 2018. 
De Werkgroep verkiezingen draagt zorg voor de 
verkiezingen. Het Team communicatie voor de  
opkomstbevordering en informatievoorziening.
Co verzoekt aanwezigen de contactpersonen, 
lijsttrekkers per fractie aan hem door te geven 
(t.b.v. debatavonden, campagneactiviteiten etc.).
Hij stuurt het programma deze week via de mail 
naar de werkgroep Bestuur en Organisatie.
Debatavonden: 2 debatavonden, niet doelgroep-
gericht. Worden geleid door Eric Wijnacker en 
Albert Heller van De Gelderlander/Persgroep, zij 
doen een voorstel voor het format. 
Data debatavonden: 31-10-2018 in De Pluk en 
14-11-2018 in De Schildkamp. Co neemt het 
voorstel een doventolk in te zetten mee.
Verkiezingsmagazine: ieder fractie krijgt een 
pagina. Het magazine komt eind oktober uit.
Website: www.gemeentewestbetuwe.nl alleen 
feitelijke en procesinfo m.b.t. de verkiezingen. Wel 
links naar de politieke partijen. Aandacht voor het 
up-to-date hebben van de websites van de 
partijen.
Social media: eventueel inzetten d.m.v. stellingen. 
De leden van de werkgroep bespreken dit intern 
binnen de fractie en reageren naar Co.
Aftrap verkiezingen: 17 oktober in het Stroomhuis 
Neerijnen
Verkiezingspromobus: als we deze inzetten, 
moeten fracties wel vertegenwoordigd zijn op de 
locaties.
Dubbeldekker stembus: er komt een voorstel voor 
de route.

MV
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Verkiezingsavond: op het gemeentehuis van 
Geldermalsen vanaf 22.00 uur. Uitkomsten worden 
in de loop van de avond gepresenteerd op 
partijniveau. Op kandidaatsniveau komt de dag na 
de verkiezingen beschikbaar.

5. Vervolg denkexercitie vergaderen in 
West Betuwe

Max geeft een presentatie van 3 mogelijke 
vergadermodellen (presentatie is bijgevoegd)

Naar aanleiding van de discussie is in grote lijnen 
overeenstemming over het volgende
vergadermodel voor West Betuwe:
Week 1 : Raadsspreekuur
               Informatie en ontmoeting 
Week 2: Beraad en advies.
Week 3: Gebiedsgericht ontmoeten.
Week 4: Vervolgdebat en besluitvorming.
Max werkt dit model verder uit.

De Politieke avond West Betuwe wordt de dinsdag. 
Aanvang: 20.00 uur
Presidium (alle fracties vertegenwoordigd) treedt 
op als agendacommissie. De plv. voorzitter van de 
gemeenteraad is voorzitter. De burgemeester is 
adviserend lid. 
Agendavorming zoveel mogelijk op basis van 
lange termijn agenda (o.a. vanuit 
Bidbook/samenlevingsagenda, coalitieprogramma 
en harmonisatieopgave nieuwe gemeente).
Voorzitters/gespreksleiderspoule organiseren met 
in- en externe (raads-)leden. Kwaliteit en 
competenties zijn leading.
De fractievergaderingen worden buiten de politieke 
avond door de fracties zelf ingepland.

Over de optie parallellel vergaderen en de wijze 
waarop de politieke ontmoetingen c.q. de 
participatie van inwoners in week 2 wordt 
georganiseerd moet nog een besluit genomen 
worden.
Het uitgangspunt is papierloos vergaderen, m.u.v. 
jaarverslag, jaarrekening en begroting.
In de besluitvormende vergadering moet ruimte 
zijn voor debat als vervolg op het debat bij de 
bijeenkomsten beraad en advies.
Locatie vergaderingen:
Week 1: indien logistiek mogelijk in de kernen
Week 2: in het gemeentehuis
Week 3: indien logistiek mogelijk in de kernen
Week 4: in het gemeentehuis

MV juli/aug
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In september wordt voorafgaande aan het WBB 
van 17 september een bijeenkomst gepland voor 
de raadswerkgroep B&O met de stuurgroep t.b.v. 
de  discussie over de besturingsfilosofie/gebieds-
gericht werken.

MV sept

6. Rondvraag Er zijn geen vragen gesteld. 
7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur
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