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Aanwezig: Rita Boer Rookhuiszen, Vic Bogerman, Jan de Geus, Wijnand van der Giessen, Marisca Stolp, 

Wouter Voshol, Pieter van Zoest, Ingrid Zwaan, Simone Jilderda (voorzitter & verslag).  

 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De hoofdonderwerpen van 

deze vergadering zijn: 

a. De bespreking en vaststelling van het Verkiezingsprogramma 

b. De bespreking en vaststelling van het Wethoudersprofiel 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Verkiezingsprogramma D66 West Betuwe 

Nadat is vastgesteld dat er geen mededelingen zijn, licht Rita Boer Rookhuiszen het concept 

verkiezingsprogramma (VP) toe.  

Voor het VP is het verkiezingsprogramma voor de herindeling als uitgangspunt genomen. De tekst 

is geactualiseerd en waar het kon ook ingekort. Voorts is het aangepast aan het overkoepelend 

kader “Thuis in West Betuwe”, zoals dat in de vorige vergadering in december over het VP is 

toegelicht, en dat ook de titel is van het VP.  

 

De leden complimenteren de Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) met het voorliggende 

concept. Na in de gelegenheid te zijn gesteld vragen te stellen of opmerkingen te maken, worden 

ter vergadering afspraken gemaakt over hoe enige tekstuele wijzigingen worden verwerkt en 

welke zaken worden meegenomen in de campagne. De afdelingsvergadering stelt vervolgens ter 

vergadering het Verkiezingsprogramma vast, met dank aan de VPC.   

 

Na vaststelling van het VP, lichten Jan de Geus en Marisca Stolp de campagne toe aan de hand van 

voorbeelden die vanuit landelijke beschikbaar zijn gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 

2022. Social media kanalen vervullen in de campagne een belangrijke rol. Kandidaten is gevraagd 

om zelf ook na te denken over een ‘oneliner’ om de komende tijd te gebruiken. Als voorbeeld 

wordt genoemd dat Pieter van Zoest biodiversiteit als thema heeft genomen, inclusief foto die het 

thema verbeeld.  

Marisca en Jan vertalen het VP in onliners die gedurende de campagne worden gebruikt. 

 

Afgesproken wordt voor de komende tijd een datumlijst te maken voor de campagne activiteiten. 

1 van die data is 29 januari 17:00 uur waarin wij digitaal toosten op de aftrap van de campagne. 

Dit is ook een mediamoment.  

 

3. Wethoudersprofiel en proces 

Simone licht toe dat er begin vorig jaar een wethoudersadviescommissie (WAC) is vastgesteld door 

de AAV. Deze commissie bestaat uit Collin Stolwijk van D66, Rita Boer Rookhuiszen als lijsttrekker 

D66 West Betuwe, en Simone Jilderda als voorzitter van de Afdeling D66 West Betuwe. Deze 

commissie heeft het voornemen om direct na de vaststelling van het wethoudersprofiel, de 

vacature uit te zetten. De WAC richt zich erop om medio februari de procedure te hebben 

afgerond. Kandidaten krijgen vanzelfsprekend zsm na ontvangst van de sollicitaties meer 

informatie vanuit de WAC.  
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Voor het wethoudersprofiel is het landelijk profiel dat in november beschikbaar is gekomen 

gebruikt. Afgesproken wordt dat in de eerste volzin de verwijzing naar de gemeente wordt 

opgenomen en dat de laatste zin ook benadrukt dat de wethouder ook voor alle inwoners van 

West Betuwe is. Met deze wijzigingen stelt de AAV het wethoudersprofiel vast.  

Rita brengt bij wat verder ter tafel komt in dat zij een werkbezoek met Vic bracht aan de golfbaan 

de Dutch. De effecten van de vervuiling aldaar brengen volgens Rita een groter financieel risico 

met zich mee voor de gemeente dan het risico bij het eventueel voeren van kleinschalig actief 

grondbeleid. 

Wouter licht toe dat de Verkiezingscommissie goed op streek is voor de indiening van de 

kandidatenlijst en dat de VC het vertrouwen heeft in de geplande proefindiening op 25 januari.  

De voorzitter sluit de vergadering, onder dankzegging aan de inbreng van alle leden en de 

verkiezingsprogrammacommissie. 

 

15 januari 2022 

Simone Jilderda   

 

 


