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Vergadering  Regiegroep  

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

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Sjaak Sperber, Liselotte Franssen (wethouder), Piet 
Poos (wethouder), Jolie Hasselman (secretaris) en Berry van ’t Westeinde (grif-
fier) 

Afwezig  Piet Verheijen, Trix Vissers (beiden m.k.) 

 
 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Trix Vissers en Piet Verheijen hebben zich vanwege persoon-
lijke omstandigheden afgemeld. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 26 oktober  
Het verslag wordt vastgesteld.  
 

4. Terugblik vergaderingen: oordeelsvormend 27 oktober link 
De griffier geeft aan dat de oordeelsvormende vergadering over de begroting ondanks het grote 
aantal bespreekpunten goed en gedisciplineerd is verlopen. Complimenten aan de deelnemers. 
Wel kan de vraag worden gesteld of de gesprekken soms niet te veel over details gingen. Het au-
dit-comité maakt een afspraak om na de behandeling van de begroting eens rustig te kijken op 
welk niveau de raad nu stuurt. Er waren bij de vergadering een aantal technische problemen. 
Sommige liggen bij de deelnemers. Met de deelnemers heeft de griffie contact om zaken te ver-
beteren. Wat problemen met het systeem (geluid aan ondanks dat oortjes erin zitten) zijn nu op-
gelost.  
Wethouder Franssen sluit zich aan bij de griffier. Het ging procedureel goed. Inhoudelijk ging het 
soms te veel over details. 
Wethouder Poos geeft aan soms behoefte te hebben om iets te vinden. Wanneer hij dat aangaf 
wilde hij soms aan het einde van het punt reageren, maar hij kreeg van de voorzitter dan direct 
het woord. Hij vroeg zich soms af of de raad het over de goede dingen had – bijvoorbeeld bij het 
functioneringssysteem.  
Sjaak Sperber vraagt om in de toekomst de feedback van de regiegroep ook bij de stukken te 
voegen.  
Te vaak gaven de wethouders een pleidooi. De bedoeling is om het college ruimte te geven om 
aanvullend informatie te geven, maar geen pleidooien. We hebben twee keer tot half elf door-
vergaderd, terwijl we 10 uur hadden afgesproken. De voorzitter deed het uitstekend. De eerste 
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avond zijn we 20 minuten verloren door het systeem. De mensen die via de iPhone en iPad werk-
ten waren soms wat lastig. Met name de problemen bij ambtenaren en collegeleden. Gebruiken 
chat in Pexip? Het is wel goed dat alle punten benoemd worden.  
Mark Verhoeven vraagt om in het kader van digitale wijsheid ook voor de radendag hier aan-
dacht aan te besteden. Ook digitale veiligheid. Onze beveiligingsschil zou anders ingericht moe-
ten zijn.  
Geconcludeerd wordt dat het college wel ruimte moet hebben om aanvullend informatie te ge-
ven, zaken recht te zetten, maar het is niet de bedoeling om pleidooien te houden.  
 

5. Concept-agenda’s 
5a. beeldvormende vergadering 17 november 
Sjaak Sperber geeft aan dat het tweede deel na de pauze is ingesteld op fysiek bij elkaar zitten. 
Ziet dit niet zitten. 
De griffier antwoordt dat nog wordt gekeken hoe we dit op technische manier oplossen. Eventu-
eel met teams, zoom, of de tweede kamer in Pexip. 
 
5b. oordeelsvormende vergadering 24 november 
Sjaak Sperber vindt deze agenda erg vol.  
Mark Verhoeven vraagt zich af of 3 kwartier voor de startnotitie Sociaal Domein voldoende is. De 
bruggetjes in de stukken zijn logisch. De vraag is of we 21.00 uur halen.  
De septembercirculaire en nota reserves en voorzieningen worden doorgeschoven naar 1 de-
cember. 1 december wordt een aparte oordeelsvormende vergadering uitgeschreven.  
 
5c. beeldvormende vergadering 1 december 
Deze vergadering heeft op dit moment alleen een beeldvormend onderwerp (REKS). Aansluitend 
is er een oordeelsvormende vergadering (zie hierboven).  
 
 
5d. besluitvormende vergadering 15 december 2020  
De wethouder financiën wijst er (via wethouder Franssen) op dat alle belastingverordeningen zijn 
opgesteld op basis van het huidige begrotingsvoorstel. De voorstellen worden aangepast als de 
begrotingsbehandeling hier aanleiding toe geeft.  
 

6. Planning 
De griffier neemt contact op met de Rekenkamercommissie of de ze op tijd klaar is met onder-
zoek. Datum 6 januari. 
Wethouder Franssen geeft aan dat het plan Leyoever klaar is voor besluitvorming in januari/fe-
bruari.  
Mark Verhoeven geeft aan dat er in januari nog ruimte is voor oordeelsvormende onderwerpen. 
Mogelijk splitsen van onderwerpen in het ruimtelijk en sociaal domein.  
Sjaak Sperber geeft aan dat niet alle avonden per se benut hoeven te worden.hoeft niet 
De griffier geeft aan dat we nog moeten kijken wat we met de cultuurnota kunnen doen. Eventu-
eel 19 januari oordeelsvormend (als beeldvorming niet nodig is) of een extra beeldvormende ses-
sie.  
Wethouder Piet Poos geeft aan dat de startnotitie mobiliteitsbeleid rond de jaarwisseling ook 
komt. 
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7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 15 december 2020 
De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  
Er zijn geen opmerkingen. 
 
8. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
Opgemerkt wordt dat de toezeggingen en moties zijn niet gevonden in de app. Per abuis zijn deze 
verkeerd opgevoerd door de griffie. Dit is inmiddels hersteld. 
De voorzitter geeft compliment voor de tijdige beantwoording van vragen door het college de afgelo-
pen periode. Hij vraagt om er tijdig aandacht voor te hebben wanneer antwoorden later komen. 
Wethouder Liselotte Franssen vraagt bij artikel 40 vragen aandacht voor beantwoording van vragen 
in een specifiek geval. Neem dan contact op met de ambtenaar, of maak de vragen algemener.  

 
9. Terugkoppeling uit / naar andere gremia 
De voorzitter vraagt naar de terugkoppeling vanuit bestuurlijke vernieuwing. We moeten naar het 
samenspel kijken tussen de werkgroep en de regiegroep. CARLO 
 
10. Wat verder ter tafel komt 
Sjaak Sperber stelt de vraag is of we de begroting niet op een andere wijze moeten behandelen. 
Eerst naar de grote bedragen kijken, in plaats van naar de kleine posten. Als we overeenstemming 
over het grote geheel, dan kan het wellicht efficiënter. 
 
De regiegroep constateert dat het lastig is om nu al precies de behandeling van de begroting vorm te 
geven. Het is afhankelijk van de ingediende voorstellen vanuit de raad. De voorzitter bepaalt in over-
leg met de griffie de werkwijze. De regiegroep is als klankbord voor de voorzitter beschikbaar. Aan de 
fracties wordt de oproep gedaan de concept amendementen en inhoud zo spoedig mogelijk bekend 
te maken.  
De voorzitter stelt voor om aan het einde van het jaar met de regiegroep een kleine borrel te houden 
(voor zover mogelijk).  
Wethouder Liselotte Franssen kondigt aan dat het bestemmingsplan Maria Boodschap waarschijnlijk 
eind Q1 komt.   
De griffier  

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 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. 
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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. 

Er is belangstelling getoond 
door Stijn van den Brekel.  

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 

7.  2-11-2020 Allen Aan het einde van het jaar met 
de regiegroep een kleine borrel 
te houden 

 

 


