
Het jaar van de raad 2020
Wie zit er in de raad? Vergaderingen Hoe werkt de raad?
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Raadsleden die  
de raad verlieten

Bo Visser (ProVeenendaal) kwam tijdelijk in de plaats  
van Adri Janssen (ProVeenendaal).

Kees Oskam  GroenLinks
Roy Dielemans  D66
Gert Geerts  SGP

Nieuwe schaduw-raadsleden
Hennie Bos  PvdA
Alain van Oorschot  ProVeenendaal
Rogier Postma  CDA
Kees Oskam  GroenLinks
Mohammed Akka  DENK

Beeldvormende avonden   12

Raadscommissies    23

Raadsvergaderingen   17

Daarnaast waren er ook nog fractievergaderingen, 
werksessies en locatiebezoeken.

In vergaderingen van de raadscommissie kunnen inwo-
ners, bedrijven of organisaties hun mening geven over 
een onderwerp op de agenda.  

• Petitie voor meer onderwijsruimte voor basisschool 
Wereldkidz Balans in Veenendaal-Oost

• Petitie voor het behoud van de maisonnette-woningen  

aan de Dennenlaan

Inwoners praten mee

Petities

Insprekers     31
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Beeldvorming

Oordeelsvorming

Besluitvorming

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van  
Veenendaal en bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente 
gebeurt. Het college van B&W voert het beleid uit. De gemeente-
raad controleert of ze dat op de afgesproken manier doen.  
Meer weten? Ga naar veenendaal.nl/gemeenteraad

Om verduidelijking te krijgen over actuele onderwerpen kunnen 
raadsleden schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W.

Een motie is een korte verklaring van één of meerdere 
raadsleden waardoor een oordeel, wens, verzoek of opdracht 
wordt uitgesproken.

Door het indienen van een amendement kan een raadslid 
tijdens een raadsvergadering een wijziging voorstellen op  
een voorgesteld besluit.

Meestal legt het college van B&W voorstellen aan de raad 
voor. Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid een eigen 
voorstel aan de raad en het college voorleggen. 

Schriftelijke vragen    35

Moties      52

Schriftelijke vragen

Moties

Amendementen

Initiatiefvoorstellen

Amendementen    33

Initiatiefvoorstellen      1

Nieuwe  
raadsleden
Tijs van der Weele GroenLinks
Youssef Boutachekourt  D66
Jan Snoei  SGP

23 januari - eerste raadsvergadering van 2020

23 april - eerste digitale raadsvergadering

5 en 9 november - raadsvergadering programmabegroting

15 oktober - installatie nieuwe kinderburgemeester

6 en 7 juli - raadsvergadering kaderbrief

17 december - laatste raadsvergadering van 2020


