
 
Jaarverslag 2019 van Burgerbelangen OverBetuwe 
 
Bestuurlijk stond 2019 in het teken van het op orde krijgen van 
wat “achterstallig onderhoud”. Het begin van BOB (toen nog 
BBO) kende vooral een nadruk op het verkrijgen van een 
invloedrijke positie in de gemeenteraad van Overbetuwe. In 2019 kregen de nieuwe 
naam Burgerbelangen OverBetuwe (BOB), het nieuwe logo, de gewijzigde statuten, een 
huishoudelijk reglement en een AVG-protocol de noodzakelijke aandacht. Al deze 
onderwerpen werden met succes afgerond. Daarnaast werd veel tijd besteed aan de 
vernieuwing van de website. 
Ook slaagden we erin om voor BOB de ANBI-status te verkrijgen, waardoor giften aan 
BOB in aanmerking komen als aftrekpost voor de Inkomstenbelasting. 
Bestuurlijk was het met al deze onderwerpen een druk jaar hetgeen ook tot uitdrukking 
komt in het grote aantal bestuursvergaderingen. 
 
Bestuursvergaderingen 
 
In de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de 
orde: 
> 3 januari 2019: terugblik op de ALV van 15 november 2018, de naamsverandering 

van BBO naar BOB en de publiciteit daarover, het nieuwe logo, de nieuwe 
domeinnaam voor de website en de organisatie van de eerste Openbare Fractie 
Vergadering (OFV). 

> 19 februari 2019: terugblik op de procedure naamsverandering, het financieel 
jaarverslag 2018 en de begroting 2019, stand van zaken aanvraag ANBI-status, 
statutenwijziging en totstandkoming huishoudelijk reglement en de voorbereiding van 
de OFV van 25 februari 2019. 

> 2 april 2019: inhoudelijke discussie over het huishoudelijk reglement, het concept 
Beleidsplan BOB, de OFV van 15 april 2019 en de voorbereiding van de ALV van 16 
mei 2019. 

> 4 juni 2019: terugblik op de Algemene Ledenvergadering en de Open Fractie 
Vergadering, stand van zaken aanvraag ANBI-status, ledenwerving met het accent op 
vrouwen en jongeren en politieke actualiteiten. 

> 17 september 2019: de wijze waarop in De Betuwe / Hét GemeenteNieuws wordt 
gecommuniceerd over de raadsvergaderingen. BOB is voorstander van een terugblik 
van fractieleiders op de raadsvergadering en van een transparantere 
informatieverstrekking over de gemeentelijke financiën. Verder de OFV van 17 
oktober 2019, de ledenwerving en de politieke actualiteiten. 

> 17 december 2019: het contact met de kernen/wijkplatforms, terugblik op het gesprek 
met de burgemeester, politieke actualiteiten in de raad, stand van zaken van de 
website, de financiële situatie van BOB en de informatievoorziening naar onze leden 
en begunstigers. 

 
Kennismaking met de nieuwe burgemeester 
 
31 Oktober 2019 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden van het bestuur met 
onze nieuwe burgemeester, mevrouw Hoytink-Roubos. Ons collectief geheugen werd 
gedeeld met de nieuwe burgemeester. Aandacht is gegeven aan de 
ontstaansgeschiedenis van BOB en het belang dat BOB hecht aan heldere 
communicatie over beleid van en uitvoering door het gemeentebestuur. BOB is van 
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mening dat in de plaatselijke media meer aandacht moet komen voor de opvattingen van 
alle fracties in plaats van alleen die van het college. 
 
Ledenvergadering 2019 
 
In 2019 heeft één Algemene Ledenvergadering plaats gevonden en wel op 16 mei in 
“Het Wapen van Elst”. Allereerst kwamen de statutaire verplichtingen aan de orde 
(Jaarverslag 2018, Financieel Jaarverslag 2018, verslag Kascontrolecommissie, 
benoeming nieuwe leden Kascontrolecommissie, Begroting voor 2019 en de vaststelling 
van de contributie). 
Over de bestuurssamenstelling het volgende: Albert Luijpen is volgens het aan- en 
aftreedschema aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Met algemene stemmen en onder 
applaus wordt Albert voor drie jaar benoemd. 
 
Vervolgens wordt het concept Huishoudelijk Reglement besproken en na enige discussie 
unaniem en ongewijzigd door de ALV aangenomen. Daarna gaat de vergadering 
eveneens unaniem akkoord met het Protocol AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 
 
Na deze meer procedurele onderwerpen gaat de vergadering in een geanimeerd gesprek 
met de fractieleden van BOB. 
Tevens hebben de leden van BOB aangegeven welke thema’s, onderwerpen en 
activiteiten in de komende tijd de aandacht behoeven. 
 
Leden en begunstigers 
Op 31 december 2019 bedroeg het aantal leden 34 en had BOB 1 begunstiger. 
 
Elst, 22 maart 2020 
Gerard de Leeuw 
Secretaris 
 


