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wijziging samenstelling DB-Avri

26 oklober 2021

DB-SG P-CDA-WD-CU-LLB-VWB-PvdA-D66-G L

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 26 ohober 2021

Constaterende dat op grond van het Reglement Gemeenschappelijke Regeling Avri:
. ieder van de I in de Avri deelnemende gemeenteraden het recht van voordracht heeft voor één lid

van het algemeen bestuur (hierna AB).
¡ uit het midden van het AB het dagelijks bestuur (hierna DB) wordt verkozen.
¡ dat Raden derhalve geen rechtstreekse invloed hebben op de samenstelling van het DB.

. deze invloed hooguit kan worden aangewend door middelvan een oproep aan het eigen AB-lid.

ls van mening dat:
¡ het niet bijdraagt aan het vertrouwen in het bestuur van de Avri dat in het rapport "Storten en

tekorten" regelmatig moet worden gewezen op een gebrek aan politíeke sensitiviteit, iets dat
overigens in een eerder onderzoeksrapport ook al werd benoemd.

. door de ophef rond dit dossier ook deze Raad in een vervelende positie wordt gebracht.
¡ dit slecht is voor het vertrouwen van zowel Raden in het bestuur Avri als dat van inwoners.
. we niet moeten wachten tot na de verkiezingen van2022: het is tijd om al in 2021,in aanloop naar

de nieuwe raadsperiode, act¡ef werk te maken van het herstel van het vertrouwen.

ls van oordeel dat:
r uit het handelen van dit DB onbegrip blijkt voor de kaderstellende rol van de 8 Raden.
. het handelen van dit DB de controlerende rol van de Raad in ernstige mate heeft bemoeilijkt.
. het daarom aangewezen is te komen tot een wijziging van de samenstelling van het DB-Avri.

Spreeh u¡t dat:
1. de wethouder van de gemeente West Betuwe de opdracht meekrijgt om het oordeel van de

gemeenteraad van West Betuwe over het handelen van het DB-Avriter bespreking in te brengen in

de eerstvolgende vergadering van het AB-Avri.

2. de wethouder van de gemeente West Betuwe dringend wordt verzocht, om samen met de

vertegenwoordigende collega's uit de andere gemeenten in het AB-Avri te gaan werken aan het

herstelvan het (bestuurlijk) vertrouwen naar Raden en inwoners toe door (mede) de samenstelling

van het DB-Avrite wijzigen.

En gaat over tot de orde van de dag
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