
 

 

Aan: AB BVO DRAN 

Onderwerp: Leden bestuur, voorzitter en plaatsvervangend voorzitter en leden stuurgroep 

Datum: 23 juni 2022 

Afzender: Math v.d. Beucken, Secretaris BVO DRAN 

  

Aanleiding: 

Van de aan de BVO DRAN deelnemende gemeenten zijn de bestuurders inmiddels bekend. Een overzicht van 

bestuursleden (en plaatsvervangend bestuurders voor zover ons nu bekend) is bijgevoegd. Conform de BVO-

regeling wijst het AB uit haar midden de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan. 

 

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter BVO DRAN: 

Dhr. Rob Engels, voorzitter van de BVO DRAN in de afgelopen zittingsperiode, is namens de gemeente Heumen 

afgevaardigd als bestuurder van de BVO DRAN. Rob zal de vergadering openen en agendapunt 1a, het benoemen 

van de voorzitter, leiden. 

 

Rob heeft aangegeven een tweede termijn als voorzitter te ambiëren. 

 

Belangstellenden voor de functie van voorzitter kunnen dit kenbaar bij agendapunt 1a of, bij voorkeur vooraf, door 

een mailtje te sturen naar de secretaris van de BVO DRAN via math.van.den.beucken@arnhem.nl. Een overzicht 

van aangemelde belangstellenden wordt woensdag 6 juli a.s. verspreid. 

 

Plaatsvervangend voorzitter: 

Na benoeming van de voorzitter vindt benoeming plaats van de plaatsvervangend voorzitter.   

Belangstellenden voor de functie van plaatsvervangend voorzitter kunnen dit kenbaar bij agendapunt 1b of, bij 

voorkeur vooraf, door een mailtje te sturen naar de secretaris van de BVO DRAN via 

math.van.den.beucken@arnhem.nl. Een overzicht van aangemelde belangstellenden wordt woensdag 6 juli a.s. 

verspreid. 

 

Leden stuurgroep: 

Na het bekend zijn van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden de deelnemers aan de stuurgroep 

bepaald.  

 

Er is in het verleden besloten tot een eenvoudige gemeenschappelijke regeling, een BVO met een algemeen 

bestuur. Vanuit wetgeving is een dagelijks bestuur niet toegestaan.  

Aanvullend aan het periodieke overleg tussen de voorzitter en de directeur van BVO DRAN is in september 2018 

besloten tot het instellen van een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van het bestuur en de 

directeur van de BVO DRAN. Het doel is een betere voorbereiding van de vergaderstukken, afstemmen van 

ontwikkelingen en een groter bestuurlijk draagvlak voor de voorzitter. De stuurgroep heeft geen mandaat en 

neemt geen besluiten.       
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Voor bemensing van deze stuurgroep wordt gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging van de deelnemende 

gemeenten. Hierbij wordt met name gekeken naar de omvang van de gemeenten en een geografische 

vertegenwoordiging. Het voorstel voor deelname is: 

• De voorzitter van de BVO DRAN (voorzitter van de stuurgroep) 

• De plaatsvervangend voorzitter van de BVO DRAN (plaatsvervangend voorzitter van de stuurgroep) 

• De bestuurder van de gemeente Nijmegen (grote gemeente) 

• De bestuurder van de gemeente Arnhem (grote gemeente) 

• De bestuurder(s) van een kleinere gemeente mede afhankelijk van de geografische verdeling 

• De directeur BVO DRAN 

 

Ter keuze van deelnemer kan deze zich laten vergezellen door de contactambtenaar.  

 

Belangstellenden voor deelname aan de stuurgroep kunnen dit kenbaar bij agendapunt 1 of, bij voorkeur vooraf, 

door een mailtje te sturen naar de secretaris van de BVO DRAN via math.van.den.beucken@arnhem.nl. Een 

overzicht van aangemelde belangstellenden wordt woensdag 6 juli a.s. verspreid. 

 

 

Gemeente Bestuur BVO DRAN  Vervangend lid BVO DRAN 

Arnhem  De heer M. (Marco)van der Wel    

Berg en Dal Mevrouw M.A. (Ria) Barber   

Beuningen De heer F. (Frans) Houben De heer A. (Alwin) Steeg 

Doesburg De heer R. (Rob) Gossink   

Druten De heer G. (Gérard) de Wildt De heer R. (Ronald) Thoonen 

Duiven De heer J. (Johannes) Goossen Mevrouw G. (Gemma) Tiedink  

Heumen De heer R. (Rob) Engels   

Lingewaard De heer A. (Aart) Slob  De heer N.T.P. (Nick) Hubers 

Montferland Mevrouw J. (Jeanette)Derksen   

Mook en Middelaar De heer H. (Holger) Rodoe De heer F. (Frank) Dillerop 

Nijmegen Mevrouw C. (Cilia) Daemen   

Overbetuwe De heer W. (Wijnte) Hol   

Renkum Mevrouw M. (Marinka) Mulder   

Rheden Mevrouw G. (Gea) Hofstede   

Rozendaal Mevrouw T. (Tineke) van der Pas De heer S. (Simon) Warmerdam 

Westervoort De heer J. (Jan) Derksen   

Wijchen De heer N. (Nick) Derks Mevrouw B. (Bea) Schouten 

Zevenaar De heer S. (Stef) Bijl   
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