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WETHOUDER 

Op de navolgende pagina’s vindt u alle informatie over de geschenken en giften die Janine van Hulsteijn, 
wethouder van de VVD de afgelopen jaren als (burger)raadslid heeft ontvangen. Voor informatie over 
geschenken en giften ontvangen als wethouder kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep. Mocht u 
vragen hebben over onderstaande informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de VVD via 
fractie@vvdgennep.nl. 

 

JANINE VAN HULSTEIJN 

2022 (RAADSLID EN DEMISSIONAIR-WETHOUDER PERIODE 30 MAART – 31 MEI) 

• Voor een overzicht van alle geschenken en giften kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep. 

2021 

• Voor een overzicht van alle geschenken en giften kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep. 

2020 

• Voor een overzicht van alle geschenken en giften kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep. 

2019 

• Voor een overzicht van alle geschenken en giften kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep. 

2018 (RAADSLID TOT 14 MEI, PER 14 MEI WETHOUDER) 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen 
Ter benoeming als raadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
29 maart 2018 

• Ontvangen van de VVD Gennep: een fles wijn 
Ter benoeming tot raadslid 
Waarde € 9,99 
Voor eigen gebruik gehouden 
29 maart 2018 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: cadeautje (slinger en ansichtkaart) 
Ter gelegenheid van een informatiemarkt voor raadsleden en aanstaande burgerraadsleden 
Waarde € 3,50 
Voor eigen gebruik gehouden 
26 maart 2018 

2017 (RAADSLID) 
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• Ontvangen van CNC Grondstoffen B.V.: mand met verse champignons 
Ter gelegenheid van een werkbezoek met gedeputeerde Twan Beurskens 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
16 juni 2017 

• Ontvangen van Van Treeck Olieservice: doosje pepermunt 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
28 april 2017 

• Ontvangen van Van Treeck Olieservice: fust bier (5L) 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor gezamenlijke afsluiting van het werkbezoek gebruikt 
28 april 2017 

• Ontvangen van het Elzendaal: Bos bloemen 
Ter gelegenheid van het afscheid als kartrekker van Project Jongeren en Politiek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
04 april 2017 

• Ontvangen van het Elzendaal: een pen 
Ter gelegenheid van het afscheid als kartrekker van Project Jongeren en Politiek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
04 april 2017 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: H2O Power Digi Clock 
Ter gelegenheid van een bijeenkomst over het toekomstige milieubeleid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
29 maart 2017 

• Ontvangen van Nutreco / Trouw Nutrition: Paraplu 
Ter gelegenheid van een werkbezoek met Tweede Kamerlid Helma Lodders 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
08 maart 2017 

• Ontvangen van MSD Animal Health: Boek ‘De kracht van Boxmeer’ 
Ter gelegenheid van een werkbezoek met Tweede Kamerlid Helma Lodders  
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
08 maart 2017 

• Ontvangen van MSD Animal Health: Paraplu 
Ter gelegenheid van een werkbezoek met Tweede Kamerlid Helma Lodders 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
08 maart 2017 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: Bos bloemen 
Ter gelegenheid van het afscheid als politiek kartrekker van het project Jongeren en Politiek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
06 maart 2017 

• Ontvangen van de toneelvereniging Matigheid en Genoegen: jubileumboek ‘Een eeuw toneel’ 
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Ter gelegenheid van het jubileum 100 jaar toneelvereniging 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
18 februari 2017 

2016 (RAADSLID) 

• Geen geschenken of giften ontvangen 

2015 (RAADSLID) 

• Ontvangen van Hopmans: Kalender 2016 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
11 december 2015 

• Ontvangen van de VVD Gennep: Bos bloemen 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
11 december 2015 

• Ontvangen van Save2Lock: diverse promotiemateriaal 
Eén USB-stick, één sleutelhanger met munt, één tas, één notitieblok 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
26 juni 2015 

• Ontvangen van Teunesen Zand en Grint BV: Foto van landschap met windmolen 
Ter gelegenheid van 40 jaar VVD Gennep 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
12 juni 2015 (Jubileum 40 jaar VVD Gennep) 

• Ontvangen van AVG: ticket voor voetbalwedstrijd FC Schalke 04 – Bayer 04 Leverkusen 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
20 maart 2015 

2014 (RAADSLID) 

• Ontvangen van dhr. Roovers: Boek ‘Peter Roovers: Een decor voor de samenleving’ 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
20 september 2014 

• Ontvangen van de gemeente Gennep (ter benoeming als raadslid): Bos bloemen 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
27 maart 2014 

• Ontvangen van de VVD Gennep: Bos bloemen 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
20 maart 2014 

• Ontvangen van Teunesen zand en grint bv: een pen  
Waarde onbekend 
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Voor eigen gebruik gehouden 
17 februari 2014 

• Ontvangen van Teunesen zand en grint bv: boek ‘Uit eigen bodem’ 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
17 februari 2014 

2013 (RAADSLID) 

• Ontvangen van Teunesen zand en grint bv: een shawl 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
28 juni 2013 

• Ontvangen van ID Design: Bos bloemen en doos chocola 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
28 mei 2013 

• Ontvangen van Rotary Land van Cuijk: Boekenbon 
Ter waarde van € 50,- 
Voor eigen gebruik gehouden 
22 mei 2013 

• Ontvangen van de FDP Goch: Fotocollage in lijst bezoek FDP Goch aan VVD Gennep 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
29 april 2013 

• Ontvangen van INTOS: Boek ‘Dat kunnen wij beter!’ 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
28 maart 2013 

• Ontvangen van Imagro BV: Imagro Inspiratiespel 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
23 februari 2013 

• Ontvangen van de VVD Boxmeer:  
Boek ‘Facetten uit de historie van de gemeente Boxmeer en haar 11 dorpen’ 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
28 januari 2013 

2012 (RAADSLID) 

• Ontvangen van JanssenPers Rotatiedruk: een pen. 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden. 
30 augustus 2012 

2011 (BURGERRAADSLID TOT 5 APRIL, PER 5 APRIL RAADSLID) 

• Ontvangen van de gemeente Gennep (ter benoeming als raadslid): Bos bloemen 
Waarde onbekend 
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Voor eigen gebruik gehouden 
05 april 2011 

 

 

  



 zaterdag 9 juli 2022 

 

 

 

 7 

RAADSLEDEN 

Op de navolgende pagina’s vindt u alle informatie over de geschenken en giften die onze raadsleden hebben 
ontvangen sinds hun eerste benoeming voor een functie als raads- of commissielid (burgerraadslid) bij de 
gemeente Gennep. Mocht u vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met de raadsleden via 
fractie@vvdgennep.nl. 

 

BRAM NIJST, FRACTIEVOORZITTER 

2022 (PLV. FRACTIEVOORZITTER TOT 29 MAART, FRACTIEVOORZITTER PER 30 MAART) 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen en een notitieboek 
Ter benoeming als raadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
30 maart 2022 

• Ontvangen van TLight: 1x sleutelhanger, 1x pen, 1x notitieblokje, 2x kaartspel 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
11 maart 2022 

2021 (RAADSLID) 

• Ontvangen van Kunstschat: een flesopener met VVD logo 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
19 oktober 2021 

2020 (RAADSLID) 

• Ontvangen van de VVD Gennep: een fles wijn 
Ter gelegenheid van de afsluiting van het politieke jaar 
Waarde van ± € 10,00 
Voor eigen gebruik gehouden 
18 december 2020 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: het boek 
‘Groot Gennep in klein bestek. Gennep en haar kerkdorpen.’ 
Ter gelegenheid van het verschijnen van de gedichtenbundel van auteur/stadsdichter Piet Tunnesen 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
14 september 2020 

2019 (RAADSLID) 



 zaterdag 9 juli 2022 

 

 

 

 8 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: het kinderboek  
‘Ridder of Monnik? Het gevecht van Norbert van Gennep’ 
Ter gelegenheid van de verschijning van het boek aangeboden aan alle raadsleden 
Ter waarde van 7,95 euro 
Voor eigen gebruik gehouden 
16 december 2019 

• Ontvangen van Kamps Sperziebonen: een zak 500g sperziebonen  
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Ter waarde van ± 1,50 euro  
Voor eigen gebruik gehouden 
24 augustus 2019 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een pen 
Ter gelegenheid van het jaarlijkse raadsuitje 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
05 juli 2019 

• Ontvangen van De Haas Verhuur: een pen 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
25 januari 2019 

2018 (BURGERRAADSLID TOT 28 MAART, PER 29 MAART RAADSLID) 

• Ontvangen van Necker van Naem: boek ‘Ik raadslid’ 
Ter benoeming als raadslid 
Waarde € 35 
Voor eigen gebruik gehouden 
14 mei 2018 

• Ontvangen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): boek ‘De gemeenteraad’ 
Ter benoeming als raadslid 
Waarde € 25 
Voor eigen gebruik gehouden 
14 mei 2018 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen 
Ter benoeming als raadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
29 maart 2018 

• Ontvangen van de VVD Gennep: een fles wijn 
Ter benoeming tot raadslid 
Waarde € 9,99 
Voor eigen gebruik gehouden 
29 maart 2018 

2017 (BURGERRAADSLID) 
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• Geen geschenken of giften ontvangen 

2016 (BURGERRAADSLID) 

• Geen geschenken of giften ontvangen 

2015 (BURGERRAADSLID) 

• Ontvangen van Hopmans: Kalender 2016 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
11 december 2015 

2014 (BURGERRAADSLID) 

• Geen geschenken of giften ontvangen 
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MARIËLLA VAN DEN BOGAART, PLV. FRACTIEVOORZITTER 

2022 (BURGERRAADSLID 19 APRIL TOT 31 MEI) 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen 
Ter benoeming als raadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
31 mei 2022 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen 
Ter benoeming als burgerraadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
19 april 2022 
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BEPPIE BOSTEN, RAADSLID 

2022 (BURGERRAADSLID TOT 30 MEI) 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen 
Ter benoeming als raadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
30 mei 2022 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen 
Ter benoeming als burgerraadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
19 april 2022 

• Ontvangen van TLight: 1x sleutelhanger, 1x pen, 1x notitieblokje, 2x kaartspel 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
11 maart 2022 

2021 (BURGERRAADSLID) 

• Ontvangen van Kunstschat: een flesopener met VVD logo 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
19 oktober 2021 

2020 (BURGERRAADSLID) 

• Ontvangen van de VVD Gennep: chocolade 
Ter gelegenheid van de afsluiting van het politieke jaar 
Waarde van ± € 10,00 
Voor eigen gebruik gehouden 
17 december 2020 

• Ontvangen van de VVD Gennep: een cadeaubon en fles bier van Hotel de Kroon 
Ter gelegenheid van de afsluiting van het politieke jaar 
Waarde van ± € 20,00 
Voor eigen gebruik gehouden 
17 december 2020 

2019 (BURGERRAADSLID) 

• Ontvangen van de VVD-fractie: chocolade  
Ter attentie voor het werk als fractielid 
Ter waarde van 3,19 euro  



 zaterdag 9 juli 2022 

 

 

 

 12 

Voor eigen gebruik gehouden 
18 december 2019 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: het kinderboek  
‘Ridder of Monnik? Het gevecht van Norbert van Gennep’ 
Ter gelegenheid van de verschijning van het boek aangeboden aan alle raadsleden 
Ter waarde van 7,95 euro 
Voor eigen gebruik gehouden 
17 december 2019 

• Ontvangen van de VVD-fractie: een cadeaudoos van het Kaashuis Gennep  
Ter attentie voor het werk als fractielid 
Ter waarde van 16,25 euro  
Voor eigen gebruik gehouden 
24 augustus 2019 

• Ontvangen van Kamps Sperziebonen: een zak 500g sperziebonen  
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Ter waarde van ± 1,50 euro  
Voor eigen gebruik gehouden 
24 augustus 2019 

• Ontvangen van Van Workum Group: een mok  
Ter gelegenheid van een werkbezoek met Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
15 juli 2019 

• Ontvangen van De Haas Verhuur: een pen 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
25 januari 2019 

2018 (BURGERRAADSLID) 

• Geen geschenken of giften ontvangen  
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BURGERRAADSLEDEN 

Op de navolgende pagina’s vindt u alle informatie over de geschenken en giften die onze burgerraadsleden 
(voorheen commissieleden) hebben ontvangen sinds hun benoeming voor de raadsperiode 2018-2022. Mocht u 
vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met de raadsleden via fractie@vvdgennep.nl. 

 

CHARLES LOGCHER 

2022 

• Ontvangen van TLight: 1x sleutelhanger, 1x pen, 1x notitieblokje, 2x kaartspel 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
11 maart 2022 

2021 

• Ontvangen van Kunstschat: een flesopener met VVD logo 
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
19 oktober 2021 

2020 

• Ontvangen van de VVD Gennep: een fles wijn 
Ter gelegenheid van de afsluiting van het politieke jaar 
Waarde van ± € 10,00 
Voor eigen gebruik gehouden 
17 december 2020 

• Ontvangen van de VVD Gennep: een cadeaubon en fles bier van Hotel de Kroon 
Ter gelegenheid van de afsluiting van het politieke jaar 
Waarde van ± € 20,00 
Voor eigen gebruik gehouden 
17 december 2020 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: het boek 
‘De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken.’ 
Ter gelegenheid van bijeenkomst met de auteur Pieter Tops 
Ter waarde van 20,99 euro 
Voor eigen gebruik gehouden 
20 januari 2020 

• Ontvangen van AVG: ticket voor voetbalwedstrijd FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
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17 januari 2020 

2019 (BURGERRAADSLID PER 11 MAART 2019) 

• Ontvangen van de VVD-fractie: chocolade  
Ter attentie voor het werk als fractielid 
Ter waarde van 3,19 euro  
Voor eigen gebruik gehouden 
18 december 2019 

• Ontvangen van Kamps Sperziebonen: een zak 500g sperziebonen  
Ter gelegenheid van een werkbezoek 
Ter waarde van ± 1,50 euro  
Voor eigen gebruik gehouden 
24 augustus 2019 

• Ontvangen van Van Workum Group: een mok  
Ter gelegenheid van een werkbezoek met Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
15 juli 2019 

RAMON WEREN 

2022 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen 
Ter benoeming als burgerraadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
29 mei 2022 

NIELS WILLEMSEN 

2022 

• Ontvangen van de gemeente Gennep: een bos bloemen 
Ter benoeming als burgerraadslid 
Waarde onbekend 
Voor eigen gebruik gehouden 
19 april 2022 


