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Verslag 
 
Vergadering  Agendacommissie 
Gehouden op  22 augustus 2017, 19.30 uur 
Opgemaakt door Berry van 't Westeinde 
Aanwezig  Burgemeester Mark van Stappershoef (voorzitter) en de raadsleden  

Antoon van Baal, Stijn van den Brekel, Mark van Oosterwijk, Erik 
Schellekens en Johan Swaans  
Berry van ’t Westeinde (griffier) 
Katinka Flapper (afdeling communicatie - agendapunt 5) 

Afwezig  Willem Couwenberg, Deborah Eikelenboom, Tim Appels, Marije de Groot 
en Bert Schellekens 

 
 
Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Verslag van de vergadering van 7 juni 2017  
Het verslag wordt vastgesteld. 
Met betrekking tot de toezeggingen deelt de griffier mee dat in contact met de afdeling 
Ontwikkeling is afgesproken dat in digitale publicatie de stukken ook digitaal worden gepubliceerd. 
Tijdens de raadsvergadering heeft de burgemeester de A-stukken sneller  behandeld. Daarbij is 
verzocht door andere raadsleden om toch kort iets over de inhoud van de voorstellen te zeggen. 
Het is belangrijk dat de kijker/inwoner wel iets meekrijgt. Alleen het noemen van namen van 
voorstellen is zinloos. De burgemeester wordt gevraagd hier nog eens naar te kijken. Onder andere 
wordt de suggestie gedaan om te kijken of "de krenten uit de pap" onder de A-stukken wel worden 
samengevat.  
 
3. Agenda's voor de thema-avond en commissievergaderingen 
a. Thema-avond, 4 september a.s., Training Social Media om 20.00 uur  
Afgesproken wordt dat de training Social Media opschuift naar een ander moment. De thema-
avond wordt gebruikt voor een informatiebijeenkomst over het raadsvoorstel Bakertand. 
 
b. Commissie Welzijn, 5 september, geen agendapunten - voorstel laten vervallen  
Stijn van den Brekel vraagt naar de agendering van het koersdocument Jeugdzorg. 
De griffier licht toe dat op 30 augustus in Oisterwijk een informerende bijeenkomst is over de 
ontwikkelingen. Later dit najaar wordt dit aan de 9 raden in Hart van Brabant voorgelegd. 
De agendacommissie gaat akkoord met het voorstel dat de commissie Welzijn vervalt. 
 
c. Commissie Algemene Zaken, 5 september, 20.00 uur 
De agendacommissie besluit dat deze vergadering om 19.30 uur begint. 
De burgemeester licht toe dat Tilburg de behoefte heeft om de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
vertrouwelijk te behandelen in verband met contacten met ontwikkelaars. Het college van Goirle is 
van mening dat de overeenkomst voornamelijk een technisch verhaal is. Het college vindt het 
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belangrijk de Samenwerkingsovereenkomst in "mensentaal" toe te lichten in een openbare 
bijeenkomst. 
Antoon van Baal vraagt of de inhoud van de overeenkomst daarmee wel openbaar is? 
De burgemeester antwoordt dat in de bijeenkomst verteld wordt wat openbaar verteld kan 
worden. De vertrouwelijke details niet. Dat kan heel nuttig zijn, voorafgaand aan de politieke 
discussie inde commissie. Het college heeft voor de besluitvorming over het voorstel ook deze 
ondersteuning gehad.  Ook wordt nog gekeken of de overeenkomst toegezonden kan worden, 
eventueel vertrouwelijk. 
De agendacommissie geeft aan graag  tekst en uitleg te krijgen. De avond is bedoeld voor alle 
raads- en commissieleden. De leden van de commissie Ruimte zijn, net als de vorige keer, ook 
uitgenodigd om bij de behandeling van het voorstel in de commissie Algemene Zaken aan te 
schuiven. 
 
Erik Schellekens vraagt of het ICT onderzoek GHO al klaar is. 
De burgemeester antwoordt dat dit onderzoek vandaag is gepresenteerd in het college. Het 
onderzoek wordt ook gepresenteerd in de colleges van Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarna moet er 
in alle drie de colleges de besluitvorming worden voorbereid. 
 
d. Commissie Ruimte, dinsdag 12 september, 20.30u (aansluitend aan de werkgroep 
Omgevingswet)  
De agendacommissie stemt in met de agenda. 
  
4. Planning  
Stijn van den Brekel vraagt naar het uitstel van de behandeling van de inclusieagenda en de blauwe 
zone naar december. 
De griffier antwoordt dat de evaluatie blauwe zone is opgeschoven vanwege andere prioriteiten (oa 
hoofdroute Riel). 
De burgemeester geeft aan dat er uitval is van een aantal medewerkers en vacatures. Dit zet een 
aantal zaken onder druk. 
 
 
5. Ontwikkeling nieuw format raadsvoorstel 
Een toelichting wordt gegeven door Katinka Flapper van de afdeling communicatie.  De 
bijbehorende sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 
Erik Schellekens wijst op de verschillen die er nu zijn tussen de wijze waarop verschillende 
afdelingen / ambtenaren voorstellen schrijven. Vraagt hier aandacht voor. 
Mark van Oosterwijk vraagt ook aandacht voor de lay-out van het voorstel.. Dat kan ook nog 
bijdragen aan de leesbaarheid. 
Antoon van Baal vraagt aandacht voor goed schrijven. Een actieve schrijfstijl.  Nemen we dat mee? 
Katinka Flapper geeft aan dat de wijziging zoveel mogelijk in 1 keer wordt doorgevoerd. Het kan zijn 
dat er dus heel kort sprake is van verschillende formats, omdat niet alle ambtenaren in één keer 
kunnen worden getraind.  
De training zal vooral gericht zijn op het werken met dit format raadsvoorstel. Mogelijk komen er 
nog andere trainingen. Daarom is het ook heel belangrijk dat raadsleden feedback geven op de 
kwaliteit van de nieuwe raadsvoorstellen. 
De burgemeester concludeert dat de agendacommissie instemt met deze wijziging. Afgesproken 
wordt dat de leden van de agendacommissie hun fractiegenoten hierover informeren. De eerste 
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keer dat we een raadsvoorstel in het nieuwe format verzenden besteden we hier apart nog 
aandacht aan. 
 
6. Invulling thema-avonden 
De thema-avond in oktober gaat over Gôolse Democratie. Aan het einde van het jaar moeten 
concrete mogelijkheden in beeld zijn en moet worden besloten over de gevolgen voor de manier 
van vergaderen.   
Stijn van den Brekel vraagt of de training Social Media niet meer iets is voor de nieuwe raad. 
De griffier geeft aan dat er verschillende redenen zijn om nu een training te organiseren: 
1. De gemeente gaat actiever worden op Social Media (oa Facebook) 
2. Uit onderzoek blijkt dat Social Media een belangrijke factor zijn om opkomst te verhogen bij de 

verkiezingen 
3. Communicatie via Social Media kan ook een goede steun zijn voor onze Gôolse Democratie 
Stijn van den Brekel doet de suggestie om de training breder op te stellen voor mensen die op de 
lijst staan voor de komende verkiezingen. Dan heeft de training ook effect wanneer op langere 
termijn, wanneer een aantal raadsleden na de verkiezingen niet terugkeren in de raad. 
 
Burgemeester en griffier maken een concreet voorstel met betrekking tot de andere onderwerpen.  
Afgesproken wordt dat in overleg een goed (extra) moment wordt gekozen voor een training Social 
Media. Raadsleden moeten het wel noodzakelijk vinden en willen aansluiten bij de training. 
 
 
7. Terugblik vergaderingen 
De agendacommissie neemt kennis van de terugblik. De informatie uit de terugblik wordt gebruikt 
in de Gôolse Democratie en voor verbeteringen die per direct kunnen worden doorgevoerd. 
 
8. Mededelingen / rondvraag 
De burgemeester deelt mee dat de procedure voor de werving van een nieuwe secretaris loopt. Er 
zijn 30 reacties.  Het bureau Zeelenberg begeleidt de procedure. 
 
De burgemeester sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 
 
Afspraken  Door Wanneer Stand van Zaken 

Kijken of de behandeling van de A-
stukken efficiënter kan 

Burgemeester / 
Griffier 

 In de raadsvergadering van 
11 juli zijn de A-stukken 
sneller afgedaan. Dit heeft 
weer tot nieuwe 
opmerkingen geleid. 
Nagedacht wordt over een 
andere vorm. 

 


