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Verslag 
 

 

Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  26 oktober 2020, 17:30 uur - raadzaal 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Trix Vissers, Sjaak Sperber, Johan 
Swaans (wethouder), Marijo Immink  (burgemeester), Jolie Hasselman (secreta-
ris) en Berry van ’t Westeinde (griffier) 

Afwezig  -- 

 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 21 september 2020 
Het verslag wordt vastgesteld. 
Sjaak Sperber geeft aan dat nog is afgesproken een algemeen rondje te doen bij de begrotingsbe-
handeling.  
Er is aangegeven dat een lid van de regiegroep niet perse voorzitter van een vergadering hoeft te 
zijn.  Bij punt 2 en 7 in de actielijst staat een doublure. 
Wethouder Marijo Immink geeft aan naar aanleiding van de planning dat zij na 2 weken terug 
zou komen over het procesvoorstel Sociaal Domein. Dat doet zij nu. In november kan de startno-
titie worden behandeld in de gemeenteraad. 
  
 

4. Terugblik vergaderingen 22 september (besluitvormend), 29 september (inloop begroting) en 6 
oktober (beeldvormend), 13 oktober (oordeelsvormend) 
Trix Vissers geeft aan dat zij last van haar ogen kreeg bij 4 en een half uur op een scherm staren. 
Besluitvormende vergadering was goed.  
Piet Verheijen geeft ook aan dat de besluitvormende vergadering misschien wat efficiënter had 
gekund. De oordeelsvormende vergadering was goed. Ook goed geleid. Dan kom je best goed 
rond, ook als we digitaal vergaderen. De winst in de beeldvormende vergadering met de uitleg, 
zit dat de inwoners mee kunnen krijgen. 
Sjaak Sperber geeft aan dat hij met groter scherm werkt, om te voorkomen dat hij last van het 
scherm. De inloop van de begroting gaf weinig nieuws. Weet niet of het echt een punt is. Als an-
deren het wel toegevoegde waarde willen hebben. Aan alle fracties is gevraagd om schriftelijke 
vragen te stellen. Vond dit wel prettig dat al die schriftelijke vragen er liggen dan helpt dat met 
efficiënte vergaderen.  

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30
https://raad.goirle.nl/kalender/2020/september/29
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2020/06-oktober/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2020/06-oktober/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/13-oktober/19:30
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Wethouder Johan Swaans geeft aan dat alle partijen op 1 na zijn geweest op de inloop avond. Als 
je de stukken goed bekijkt, weet je al een boel. Er waren inleidend vragen en opmerkingen. Voor 
het college is het ook prettig om wat gevoel te krijgen bij wat er leeft. De oordeelsvormende ver-
gadering was wel lang. Dan voel je wel je ogen.  
Wethouder Marijo Immink vindt dat er wel een compliment kan worden gemaakt voor de disci-
pline van de raad. Iedereen zit goed in de wedstrijd. Wat jammer was aan de oordeelsvormende 
vergadering was dat door de tijddruk niet alles even goed aan bod kon komen.  
De griffier geeft aan dat bij de beeldvorming begroting het vooraf een beetje onduidelijk was wat 
de bedoeling was. Het liep wel goed af. De oordeelsvormende vergadering duurde lang. De raad 
moet zich afvragen waar men energie in wil steken. Als alles belangrijk is, dan was dit een goede 
insteek.   
Piet Verheijen was van mening dat de oordeelsvormende vergadering goed voorbereid was. 
Mark Verhoeven wil er een leerpunt van maken om na een vergadering met de regiegroep, grif-
fie en desgewenst het college te mailen wat het leerpunt van de vergadering is. Met elkaar delen 
en er dan een concrete actie op zetten.  
 

 
5. Gevolgen van ontwikkelingen corona op vergaderingen 

Sjaak Sperber geeft aan dat fysiek vergaderen voor ons heel comfortabel is. Maar met meer dan 
10.000 besmettingen hebben we als raad een voorbeeldfunctie. Er dreigt een verscherping van 
de lock down. Op grond daarvan lijkt het niet verstandig de komende paar maanden fysiek te 
vergaderen. Pleit ervoor om totdat we een comfortabeler gevoel hebben, over te gaan tot video 
vergaderen. 
Mark Verhoeven geeft aan dat de zorgen terecht zijn. Het is kiezen tussen 2 kwaden. Digitaal ver-
gaderen geeft een beter debat, of kiezen we voor “better safe than sorry”. Geeft zelf nu de voor-
keur aan digitaal vergaderen, maar wil niet roomser zijn dan de paus. Alle beeldvormende verga-
deringen kunnen prima digitaal. De vraag is dat ook geldt voor oordeelsvorming en besluitvor-
ming.  
Trix Vissers geeft aan dat als het moet, dat dan digitaal vergaderen mogelijk is. Inmiddels heeft 
Stijn van den Brekel zich al afgemeld voor de oordeelsvormende vergadering. Wellicht dan beeld- 
en oordeelsvormend digitaal.  
Trix Vissers geeft aan dat als mensen door corona niet kunnen komen bij een besluitvormende 
vergadering, dan te kiezen voor digitaal. 
Sjaak Sperber geeft aan dat het belangrijker om er samen gezond doorheen te komen. Desnoods 
vergaderingen in tweeën hakken.  
Mark Verhoeven  geeft aan dat we dan wel moeten investeren in de stem app. We hebben be-
wust 2 avonden gereserveerd. Deze avonden moeten we korter houden. Blijf voorstander van 
fysiek, maar als we de praktische problemen kunnen afwegen. 
Piet Verheijen vraagt hoe doe je dit doet als iemand om een andere reden er niet bij kan zijn? Op 
dit moment zijn er corona regels. De kwaliteit van digitaal vergaderen vindt hij minder. Gaat on-
der bezwaar akkoord met de regiegroep.  
Trix Vissers geeft aan dat de situatie nu anders is. Wanneer mensen ziek zijn dan kwamen ze 
vroeger soms toch. Maar als mensen nu beginnen te hoesten, dan mogen ze niet komen. 
De griffier geeft aan dat de mogelijkheid voor digitaal vergaderen is gekoppeld aan corona, van-
wege de speciale eisen van dit virus dat mensen preventief ook thuis blijven. Tegelijkertijd wilde 
men de democratie ook de mogelijkheid geven zo goed mogelijk door te functioneren. 
Mark Verhoeven geeft aan eerste devies is “werk zoveel mogelijk thuis”. 
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Wethouder Immink geeft aan dat het college ook zoveel mogelijk thuis werkt, net als de organi-
satie. 
Mark Verhoeven concludeert dat we morgen digitaal vergaderen. Alleen Piet Verheijen heeft dit 
punt niet genoemd. Een stemapp is te realiseren. Alle vergaderingen in november doen we dan 
ook digitaal. Eind november kijken we voor december. Eind november kijken we hoe de vlag er 
dan bij houdt. Argumenten: iedereen moet erbij kunnen zijn, ook met klachten. Je wilt dat men-
sen die of kuchen, of een verdachte huisgenoot hebben ook echt thuisblijven. Met pijn in het 
hart.  Democratische legitimiteit: iedereen erbij kan zijn. Het is niet fijn, maar iedereen kan dan 
wel meedoen. Voorbeeldfunctie. Duidelijkheid geven voor de voorbereiding. Per situatie bekijken 
is ook moeilijk. Laat de voorzitter zich dan door het aantal dat zich afmeldt of degene die zich af-
meldt? Dit geeft helderheid.  
De griffier informeert de leden van de raad en de burgerleden. Gedaan direct na de vergadering 
via de mail. 
Stem app kan worden geregeld.  
 
 

6. Concept-agenda besluitvormende vergadering 10 november 2020  

• Agenda akkoord, 3 minuten bijdrage fracties.  

• Schorsing na bijdrage van de raadsfracties. 
Afgesproken wordt dat de griffier een rondje belt om te kijken of alle leden ook in de gelegen-
heid zijn om om 17:00 uur te beginnen. Gedaan: alleen Paul Brouwers gaf aan dat hij mogelijk 
later aansluit.   
 

7. Planning 
Wethouder Immink geeft aan dat de startnotitie Sociaal Domeing in concept klaar is. Een aantal din-
gen moeten nog worden gefinetuned. 24 november zou het in de oordeelsvormende vergadering 
kunnen worden behandeld. De REKS, het mobiliteitsplan en Sociaal Domein zijn input voor de Omge-
vingsvisie. De stukken samen zijn ook weer input voor de lange termijn visie / begroting.  
De startnotitie vraagt om pittige discussies over een stuk of 6, 7 uitgangspunten. De nota is echt rich-
tinggevend.  
De regiegroep spreekt af dat ervan uitgegaan wordt dat de startnotitie 15 december besluitvormend 
kan worden besproken.  

 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat in februari het begrotingswerk al start. Het wordt een meer-
jarenbegroting waarbij de uitkomsten inwonerspanel worden betrokken. Hij kijkt nu naar de cultuur-
nota. 15 december wordt de concept-cultuurnota aangeboden aan het college. 20 april 2020 staat de 
besluitvorming gepland. Dan passeer je het tijdstip van januari. Pleidooi is erop gericht om het zo 
snel mogelijk hier te brengen.  
De griffier geeft aan dat de regiegroep graag wil kunnen inschatten hoe de behandeling vorm krijgt 
en of het stuk rijp is voor behandeling (over de goede vragen gaat). Wanneer de stukken op 15 de-
cember pas beschikbaar zijn, is dat niet tijdig voor de bespreking in de regiegroep van 14 december, 
waarin de agenda’s voor de vergaderingen van januari/februari worden vastgesteld. 

 
Sjaak Sperber vindt het belangrijk dat de cultuurnota voor de voorjaarsnota kan worden besproken. 
Wethouder Swaans kijkt of presentatie aan het college al met de regiegroep gedeeld kan worden, 
zodat het stuk verder kan gaan en de behandeling (beeld- oordeelsvorming) kan worden ingeschat.  
Mark Verhoeven dringt aan om goed te kijken wat haalbaar is.  
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Opgemerkt wordt dat de planning niet goed op internet is geplaatst.  
 

 
8. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 15 december 2020 
De regiegroep neemt kennis van de ingekomen stukken. 

 
9. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
De griffier geeft aan dat op het overzicht ten onrechte is vermeld dat de raadsvragen over de winter-
terrassen nog niet is beantwoord. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. 

 
 

10. Terugkoppeling uit / naar andere gremia 
De griffier neemt contact op met de raad over aanvangstijdstip begrotingsvergadering en over de af-
spraken digitaal vergaderen. 

 
11. Wat verder ter tafel komt 
Trix Vissers bespreekt de aanpak van de oordeelsvormende vergadering over de begroting. Zij wil alle 
bouwstenen om de beurt bespreken. De verwachting is dat het gesprek goed gestuurd moet worden 
om het binnen de tijd te houden. Stelt voor om het bij ieder onderwerp zo veel mogelijk tot 1 termijn 
te beperken. 
Mark Verhoeven geeft aan dat hij ruimte wil hebben voor gesprek. 
Sjaak Sperber constateert een tekort aan kennis waar het gaat om MidPoint. Is het handig om hier 
een presentatie over te houden?  
De griffier geeft aan dat in de Klankbordgroep Raden van Hart van Brabant is afgesproken dat dit op 
de agenda staat voor de eerstkomende radenavond. (OPMERKING: later deze week heeft de griffier 
vernomen dat in verband met de ontwikkelingen rond het governance traject de radenavond waar-
schijnlijk in het teken van de governance komt te staan in plaats van (oa) MidPoint. MidPoint wordt 
dan doorgeschoven naar een volgende bijeenkomst. Wel is op dinsdag nog een brief ontvangen van 
de regio met bijbehorende film met uitleg. Ook is besteedt Goolse Kringen aandacht aan dit thema.)   
Mark Verhoeven geeft aan dat we nu bezuinigen op posten. We missen daarbij zicht op wat we be-
zuinigen op het totaal.  
Johan Swaans geeft aan dat in bijlage 2 bij de beantwoording een tabel is opgenomen over hoe de 
maatregelen zich verhouden tot de totale begroting.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:20 uur. 
 
 
 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 22-06-2020 Griffie Na de zomervakantie een goed 
afscheid/welkom regelen voor 
vertrokken/nieuwe raadsleden. 

 

2. 07-09-2020 
 
 

Griffie Opvolging vacature Mark van 
Oosterwijk in regiegroep. 
 

 



 
 
Bladnummer Datum 

5 26-10-2020 Regiegroep 
 
 
 

 5 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

21-09-2020 Oproep uit laten gaan of er 
nieuwe leden zijn voor de voor-
zitterspool. Vanuit de voorzit-
terspool wordt de regiegroep 
samengesteld. 

5. 21-9-2020 Griffie De griffie wordt verzocht na te 
kijken of er een betrouwbare, 
betaalbare en veilige manier is 
om van huis uit digitaal te stem-
men over raadsvoorstellen/mo-
ties en amendementen. 

Deze optie wordt uitge-
werkt 

6. 26-10-2020 Allen Na een vergadering met de re-
giegroep, griffie en desgewenst 
het college te mailen wat het 
leerpunt van de vergadering is. 

Eerste mail is verstuurd 
30/10/2020 

 


