BOB - BELEIDSPLAN BURGERBELANGEN OVERBETUWE 2019 -2022
Inleiding
In 2014 heeft ‘Lijst 10 Op de Weegh’ meegedaan aan de
gemeenteraadsverkiezingen met 1 raadszetel als resultaat. Als vervolg
daarop heeft in 2015 de oprichting plaatsgevonden van de vereniging
BurgerBelangen Overbetuwe (BBO). In 2019 is de naam van de vereniging gewijzigd in Burgerbelangen
OverBetuwe (BOB). BOB is als politieke partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Overbetuwe,
vanaf 2018 met twee zetels.
Dit beleidsplan sluit inhoudelijk aan op het door de algemene ledenvergadering vastgestelde
verkiezingsprogramma 2018 - 2022.
Missie, visie en doelstellingen
In artikel 2 van de statuten staat de doelstelling van BOB als volgt omschreven. ‘De vereniging BOB heeft
ten doel als politiek onafhankelijke groepering het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van
alle burgers in alle kernen van de gemeente Overbetuwe, zulks in algemene zin.’. Uitganspunten zijn
daarbij: openheid, transparantie, verantwoording afleggen, met het gezicht naar en in dialoog met de
burgers en zich voortdurend afvragen ‘Is dit in het belang, dan wel conform een breed gedragen wens van
de Overbetuwse bevolking?’.
BOB heeft geen specifieke politieke signatuur. Inspiratiebronnen van de leden zijn zeer uiteenlopend. De
gemeenschappelijke noemer is de focus op de inwoner in al zijn verscheidenheid. BOB wil recht doen aan
en respect hebben voor jong en oud, talentvol en met beperkingen, hier geboren en hier naartoe
verhuisd, man en vrouw, zwak en sterk.
BOB wil een bestuurscultuur met de volgende uitgangspunten.
- Communicatie naar de inwoners met gebruik van diverse middelen.
- Open agenda’s, openbare vergaderstukken en vergaderingen/bijeenkomsten.
- Besluitvorming op grond van argumenten met onderkenning van alle belangen.
- Duidelijkheid over waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat.
- Vastleggen van de positie van de burger in participatieplannen.
- Een duurzame toekomstvisie op leefomgeving zoals bestemmingsplannen, infrastructuur en
natuur.
BOB wil haar invloed op veranderingen in de Overbetuwse bestuurscultuur vergroten. Ledenpartij en
fractie trekken daarbij samen op, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De fractie bestaat daarbij
uit gekozen raadsleden, burgerraadsleden en andere leden die in fractieverband een
bijdrage leveren aan de inbreng in de gemeenteraad en aanverwante organen.
Bij verkiezingen wil BOB zorgen voor een sterke kandidatenlijst en een goed verkiezingsprogramma. Door
middel van ledenvergaderingen, communicatie (via website en nieuwsbrieven) en participatie van leden,
wil BOB de band tussen ledenpartij en fractie versterken. Daarnaast worden openbare
fractievergaderingen gehouden die ook voor niet-leden toegankelijk zijn.
Verkiezingen 2018
In 2018 heeft BOB (nog onder de naam BBO) meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijke
thema’s in de verkiezingscampagne waren de bestuurscultuur, burgerparticipatie en communicatie. De
kandidatenlijst bestond uit 18 personen met uiteenlopende kwaliteiten en uit verschillende kernen van de
gemeente Overbetuwe.

Door een verdubbeling van het aantal uitgebrachte stemmen ten opzichte van 2014, werden 2 raadszetels
behaald. Die verdubbeling was in meerdere of mindere mate gelijkmatig over alle stembureaus verdeeld.
Organisatie
BOB kent leden en begunstigers. Leden betalen een jaarlijks vast te stellen contributie. Begunstigers
betalen een door hen zelf te bepalen donatie. In 2019 bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en een algemeen bestuurslid. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben gelijke
stemrechten. BOB heeft geen werknemers in dienst.
Financiën
De financiën van de ledenpartij en de fractie zijn gescheiden. De fractie heeft op grond van de
verordening voorzieningen raads- en burgerleden zelfstandig de beschikking over onder meer een
beperkte onkostenvergoeding voor (niet-partijpolitieke) scholing van raads- en burgerraadsleden.
Begrotingen en financiële jaarverslagen (balans en exploitatie) worden op de website van BOB
gepubliceerd (www.lijstbob.nl). De belangrijkste inkomsten zijn de contributies en donaties. De
belangrijkste uitgaven zijn de uitgaven voor ledenvergaderingen en verkiezingen.
Bestuurssamenstelling 2019
Jan Meijer (voorzitter)
Gerard de Leeuw (secretaris)
Albert Luijpen (penningmeester)
Jos Lankveld (algemeen bestuurslid)
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Naam: Burgerbelangen OverBetuwe (BOB)
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