
Overzicht bijeenkomsten raads- & burgerleden t/m 2e kwartaal 2019 
Vragen? Graag uw mailtje naar griffie@geledermalsen.nl  (tzt komt er een West Betuws alg griffie-

mail-adres) 

Daar waar geen locatie genoemd is, zijn de bijeenkomsten in het gemeentehuis te Geldermalsen 

(versie: 3 oktober 2018. De data reguliere politieke avonden zijn cursief alleen in januari ingevuld, 

voor latere data reguliere politieke avonden zie het vergaderschema) 

  
Bijeenkomst Voor wie? Opmerkingen 

openbaar of 
besloten 

Data         

20-09 20.00 uur besloten bijeenkomst 
ciekmr 3 

Politieke leiders (dwz 
lijsttrekkers) 

A- uitleg gewoonte en alle mogelijkheden 
rond producten en 
onderhandelingsprocessen na verkiezing. 
Politieke leiders zijn vrij om "secondanten" 
mee te nemen (zie noot 1) Politieke 
leiders bepalen dit. 
B- Klankbord griffier mbt alle nog 
noodzakelijke werkzaamheden starten 
West Betuwe 
(eindtijd 22.00 uur) 
 

besloten 

13-11 19.15- 
           19.45 

Korte besloten 
bijeenkomst 
 

Politieke leiders Moment om snel nog bij elkaar te zijn als 
zich onvoorziene problemen voor doen. 
En/of vervolg op vorige bijeenkomst. 
. Politieke leiders zijn vrij om hun 
"secondanten" mee te nemen. Politieke 
leiders bepalen dit. (Eindtijd 20.00) 
 

besloten 

21-11 22.00 uur voorlopige uitslagen in 
gemeentehuis 

iedereen inloop vanaf 21.30. eindtijd 23.00 uur. 
Eerste inzicht uitslagen rond 21.30 
verwacht. 
 

openbaar 

22-11 16.00 uur besloten bijeenkomst Politieke leiders  politiek leider grootste fractie is 
verantwoordelijk voor inhoud (moment 
voor visie/voorstel evt 
onderhandelingsproces) 
 

Besloten 
En evt 
vertrouwelijk 

26-11 20.00 uur Lijsttrekkers Alléén lijsttrekkers en 
griffier 
 

Ter voorbereiding bezoek aan CdK Vertrouwelijk 
en besloten 

Noot 1: Data 
bekend bij 
deelnemers 

Lijsttrekkers, griffier op 
bezoek CdK 

Alléén lijsttrekkers en 
griffier 

Lijsttrekkers  u gaat met zijn tienen 2  keer 
naar CdK. Data liggen vast en zijn bij u 
bekend.; zie aparte mail aan u hierover. 
 

Vertrouwelijk 
en besloten 

27-11 19.00 uur 
 

uitleg aan startende (dwz 
nog-niet-ervaren 
raadsleden) 
 

startende raadsleden Uitleg hoe werkt de raad, 
raadsinstrumenten, vergaderstructuur, tips 
etc 
(eindtijd 22.30 uur) 
 

besloten 

27-11  21.00 uur 
 

uitleg aan ervaren 
raadsleden (in combinatie 
met eerdere aanvang van 
startende raadsleden zijn 
dan dus alle raadsleden 
er) 
 

ervaren raadsleden Uitleg finesses vergadersysteem 
(eindtijd 22.30) 

besloten 

29-11 19.30 uur “Veegbijeenkomst" voor 
raadsleden die 27/11 
kunnen. 

raadsleden die op 
27-11 verhinderd zijn 

Uitleg hoe werkt de raad, 
raadsinstrumenten, vergaderstructuur, tips 
etc 
(eindtijd 22.30 uur) 

besloten 



 

04-12 19.30 uur uitleg raadsmodel, 
instrumenten etc 

kandidaat 
burgerleden en paar 
kandidaat 
raadsleden 

partijen kunnen hun kandidaat-
burgerleden naar bijeenkomst sturen en 
een enkel extra lid die wellicht doorschuift 
naar burgerlid (als ze wellicht door dat hun 
partij evt wethouder levert wethouder 
doorschuiven) 

besloten 

11-12 20.00 uur 
(zie noot 2) 

training 
vergadertechnieken 

raads- en 
burgerleden 

training is met  raads- en burgerleden die 
narverwachting op 2 januari benoemd 
worden. (zie noot 2) 
 

besloten 

19-12 20.00 uur 
(zie noot 2) 

bijeenkomst integriteit  raadsleden & 
burgerleden  
 

Bijeenkomst met uitleg, praktijk-casussen 
etc over integriteit 

besloten 

02-01 19.00 uur 
 

1e raadsvergadering 
 
 

Raads- & 
collegeleden 
 

Oa Installatie wrnd burgemeester 
en raadsleden, griffier,plv-griffier en ( 
wellicht) al benoeming wethouders 
En vaststellen verordeningen die 
noodzaak zijn om raad te laten draaien. 
En benoemingenraadsfuncties nav die 
verordeningen (bijv leden werkgeverscie, 
wrnd raadsvz, presidiumleden etc) 
 

openbaar 

8-01 20.00 uur 
 

eerste presidium  presidiumleden onervaren leden krijgen in dagen vooraf 
individueel uitleg van griffier(presidium op 
maandagen voor hele cyclus PAWs 
daarna) 
(noot: zie opm PAW 15/1. En kan zijn dat 
eerder extra presidium nodig is) 

openbaar 

09-01-04 19.30 uur uitleg raadsmodel, 
raadsinstrumenten,etc 
aan nagekomen raads- en 
burgerleden 

nagekomen nieuwe 
burger- en 
raadsleden (ivm 
doorschuif als 
wethouders op 02-01 
benoemd) 
 

uitleg voor raads- en burgerleden die niet 
op 28/11,29/11 of 4/12 zijn geweest 

besloten 

Za 12-01-2019  
09.00-13.00 
(PM startlokatie) 

Raad on tour (1e deel W-
Betuwe) 

Raadsleden en 
burgerleden  
(Collegeleden ook 
welkom) 

Als kennismaking met het hele gebied van 
West Betuwe (en elkaar) gaat de raad 
(ook collegeleden welkom!) touren en op 
bezoek bij een (kwart) deel van West 
Betuwe. De eerste keer inclusief lunch om 
onderling ook kennis te maken 
 

Openbaar  
(busplaatsen 
besloten)  

15-01 20.00 2e RAADsvergadering 
 

 Benoeming burgerleden en 
voorrondevoorzitters. En indien in eerste 
raad nog niet gereed ook wethouders en 
collegeprogram. 
Verordening AC en benoemen leden AC. 
 

openbaar 

17-01  (datum 
moet na 15/01, 
maar vóór 29/01) 
aanvang 20.00 uur 
(zie noot 2) 
 

training voorzitten voorrondevoorzitters 
+ presidiumvoorzitter 
+ wrnd raadsvz en 
raadsvz 
 

Training voor alle (zowel onervaren als 
ervaren) voorzitters 
(zie noot 2) 

besloten 

Za 19-01-2019 
09.00-12.00 
(PM startlokatie) 

Raad on tour (2e deel W-
Betuwe) 

Raadsleden en 
burgerleden  
(Collegeleden ook 
welkom) 

Als kennismaking met het hele gebied van 
West Betuwe (en elkaar) gaat de raad 
(ook collegeleden welkom!) touren en op 
bezoek bij een (kwart) deel van West 
Betuwe 
 

Openbaar  
(busplaatsen 
besloten) 

Za 02-02-2019 
09.00-12.00 
(PM startlokatie) 

Raad on tour (3e deel W-
Betuwe) 

Raadsleden en 
burgerleden  
(Collegeleden ook 
welkom) 

Als kennismaking met het hele gebied van 
West Betuwe (en elkaar) gaat de raad 
(ook collegeleden welkom!) touren en op 
bezoek bij een (kwart) deel van West 
Betuwe 

Openbaar  
(busplaatsen 
besloten) 



 

29-01 20.00 PAW: : wsl raadspreekuur 
en 
beeldvorming/informatie 
(Cyclus februari ivm eind 
feb vakantie)  
 

 NOOT: ALLE POLITIEKE AVONDEN 
WEST BETUWE (PAW) worden pas 
definitief na vergaderstructuur en 
jaarvergaderschema nav 
jaarvergaderschema 
 

openbaar 

5-02 20.00 PAW: wsl opinieren 
besluitvormen 
 

  openbaar 

Za 09-02-2019 
09.00-12.00 
(PM startlokatie) 

Raad on tour (4e deel W-
Betuwe) 

 Als kennismaking met het hele gebied van 
West Betuwe (en elkaar) gaat de raad 
(ook collegeleden welkom!) touren en op 
bezoek bij een (kwart) deel van West 
Betuwe 
 

Openbaar  
(busplaatsen 
besloten) 

19-03 18.00 uur 
(PM locatie?) 

kennismakingsavond raad 
+ wijk/dorpsraden 

raads & burgerleden, 
wijk- en dorpsraden 

18.00-21.00 inclusief buffet kennismaking 
tussen alle wijk- en dorpsraden 
(presenteren zich achter marktkraampjes 
in hal of andere lokatie) , en raads- 
burgerleden 
 

besloten 

16-04 20.00 Kennismakingsavond GRs 
en organisaties 

raads- en 
burgerleden 

Alle GRs en andere organisaties die dat 
wensen kunnen zich presenteren (wellicht 
zelfde vorm als wijk en 
dorpsraadbijeenkomst) 
 

openbaar 

?-04 20.00 uur training P&C-cyclus raads- en 
burgerleden 

training is zéér relevant en actueel ivm 
aanstaande kadernotaraad 
 

besloten 

?-0518.00 Kennismaken ambt.org raads- en 
burgerleden 

18.00-21.00 inclusief buffet kennismaking 
tussen ambtenaren (afdelingen 
presenteren zich achter marktkraampjes in 
hal of andere lokatie) , en raads- 
burgerleden 
 

besloten  

?-04/05/06 Uitleg RO/BP raads- en 
burgerleden 

Na de enorme drukte van het eerste 
kwartaal, zal in 2e kwartaal nog een 3tal 
uitlegavonden gegeven worden 
 

besloten 

?-04/05/06 Uitleg SociaalDomein raads- en 
burgerleden 

Na de enorme drukte van het eerste 
kwartaal, zal in 2e kwartaal nog een 3tal 
uitlegavonden gegeven worden 
 

besloten 

?-04/05/06  Uitleg GR raads- en 
burgerleden 

Na de enorme drukte van het eerste 
kwartaal, zal in 2e kwartaal nog een 3tal 
uitlegavonden gegeven worden 
 

besloten 

     

noot1: data bij CdK zijn al aan lijsttrekkers doorgegeven. 

noot 2: bijeenkomsten op 11 dec, 19 dec, 17 jan zijn enige trainingen die door externe gegeven worden, en deze zouden nog kunnen 
wijzigen als een trainer onverhoopt alsnog verhinderd is. 
 
PAW= politieke avond West Betuwe 
 
Besloten= de bijeenkomsten zijn voor een specifieke doelgroep en daarom “besloten”, maar er is niets geheims aan; alle inhoud is 
gewoon openbaar 

 

 


