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Verslag 
 
Vergadering  Agendacommissie 
Gehouden op  6 februari 2018 
Opgemaakt door Berry van 't Westeinde 
Aanwezig  Burgemeester Mark van Stappershoef (voorzitter) en de raadsleden  

Antoon van Baal, Deborah Eikelenboom, Stijn van den Brekel, Mark van 
Oosterwijk, Corné de Rooij,  Johan Swaans, Berry van ’t Westeinde (griffier) 

Afwezig  Tim Appels,  Willem Couwenberg, Marije de Groot-Haen, Bert Schellekens  
 
 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Verslagen van de vergaderingen  van 19 december 2017 en 22 januari 2018 
Deborah Eikelenboom geeft aan dat zij het jammer vindt dat er voor de extra agendacommissie op 
22 januari geen moment is gevonden waarop alle fractievoorzitters aanwezig konden zijn. 
De burgemeester geeft aan dat dit geprobeerd is, maar helaas niet mogelijk bleek.  
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Gôolse Democratie 
Corné de Rooij vraagt op welke manier de nieuwe werkwijze nu wordt vastgesteld. Op welke manier 
gaat dit gebeuren? Is er voldoende ruimte om dit te finetunen? 
Deborah Eikelenboom vraagt of over het voorstel ook in de commissie nog gepraat kan worden? 
Antoon van Baal stelt dat er over gepraat kan worden, als daar aanleiding toe is.  
De burgemeester licht toe dat er nu wordt gewerkt aan een raadsvoorstel op basis van de 
opzet die is besproken in de gemeenteraad. We gaan daarbij samen een verandering in.  
De griffier geeft aan dat het raadsvoorstel waarschijnlijk uit een viertal elementen zal bestaan: 

1. instemmen met het starten met de nieuwe werkwijze met ingang van 29 maart  
2. ten behoeve van het experiment met de nieuwe werkwijze in de geest van de afspraken 

"Gôolse democratie" vooralsnog af te wijken van  het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad en de verordening op de raadscommissies  

3. de projectkosten / capaciteit die nodig is op onder andere de griffie 
4. het college verzoeken om deze nieuwe werkwijze mee mogelijk te maken 

De burgemeester vult aan  dat ook de ambtelijke organisatie gaat de komende tijd veranderen, 
waarbij onder andere wordt gekeken naar de integraliteit en de cultuur. In de periode dat hij nu 
burgemeester is, heeft hij gesignaleerd dat dit nodig is. Ook de gemeentesecretaris deelt dit beeld.  
Het MT pakt dit samen op.  
Deborah Eikelenboom constateert dat veel al vast staat. Wordt ook echt geëvalueerd en bijgesteld? 
Corne de Rooij vraagt of het vaststaat dat de dinsdagavond de nieuwe vergaderavond wordt. 
Mark van Oosterwijk stelt dat welke dag je ook kiest, er altijd mensen zijn die dan niet 
beschikbaar zijn. 
Antoon van Baal is van mening dat wanneer we nu een besluit nemen, de nieuwe raad alle 
ruimte heeft om aan de slag te gaan en zaken aan te passen. 
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Deborah Eikelenboom is van mening dat de knelpunten die we constateren niets met het 
model te maken hebben. Dit model levert op dat er meer vergadertijd is, onder andere 
doordat ook alles moeten worden voorbereid. Daarnaast is er geen rust meer tussen twee 
periodes van vergaderen.  
Mark van Oosterwijk constateert dat het model met drie avonden in de 6 weken niet meer 
vergadertijd vraagt.  
Corne de Rooij volgt de reactie van de SP. Is een ander model nodig? 
De griffier geeft aan dat bij het opstellen van agenda's rekening kan worden gehouden met 
de werkbelasting. Afhankelijk van het aanbod van onderwerpen kan bijvoorbeeld 
geprobeerd worden zaken thematisch te clusteren, zodat hetzelfde raadslid dit op kan 
pakken. Geprobeerd wordt om altijd per cyclus van 6 weken te kijken. Niet iedere 
vergaderdag moet er een besluitvormende raadsvergadering zijn, waarbij alle raadsleden 
aanwezig moeten zijn. 
De burgemeester licht toe dat het voorstel is om te starten  volgens de aanpak die is beschreven. Het 
model wordt dynamisch doorontwikkeld en aangepast op basis van de echte bezwaren.  
 
 
4. Agenda's voor de thema-avond en commissievergaderingen 

a. Thema-avond Zuidrand, maandag 19 februari, 20.00 uur  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

b. Commissie Welzijn, dinsdag 20 februari 2018, 19.30 uur 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

c. Commissie Algemene Zaken, dinsdag 20 februari,  aanvangstijd  ± 20.30 uur 
Deborah Eikelenboom wil dat er rekening wordt gehouden met de gezondheidsrisico's.  
Zo is er het advies van het ministerie over de risico's van beeldschermwerk en zijn er 
onderzoeken over straling bij papierloos werken. Er kunnen allerlei klachten optreden 
door beeldschermwerk. Er moet de mogelijkheid zijn om als raadslid voor een andere 
werkwijze te kiezen. 
Zij geeft aan dat zij eerder is gevraagd om in een werkgroep plaats te nemen . Deze 
werkgroep is niet doorgegaan.  Zij verzoekt om dit agendapunt over de verkiezingen 
heen te tillen. 
De griffier geeft aan dat de werkgroep inderdaad niet bijeen is geweest. In plaats daarvan 
is het onderwerp een aantal malen besproken in de agendacommissie. De opmerkingen 
over gezondheidsrisico's kunnen als kanttekeningen in het voorstel worden opgenomen. 
Corne de Rooij geeft aan dat niemand hier wakker van ligt als het later komt. De 
werkgroep is niet bijeen geweest.  
Mark van Oosterwijk, Antoon van Baal en Johan Swaans zijn van mening dat het voorstel 
gewoon door moet gaan naar de commissie. 
De agendacommissie  stelt de agenda voor deze vergadering vast. 
Stijn van den Brekel geeft aan dat hij de vergadering niet kan voorzitten. Hij benadert Erik 
Schellekens. 

d. Commissie Ruimte, woensdag 21 februari 2018, 20.00 uur  
De burgemeester geeft aan dat het voorstel "zon en wind" nog in het college wordt 
besproken. Het is nog niet duidelijk of dit voorstel doorgaat. 
Corne de Rooij vraagt zich af of het verstandig is om dit onderwerp een week voor de 
verkiezingen te behandelen. 
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Deborah Eikelenboom is van mening dat dit onderwerp best twee maanden uitstel kan 
hebben. 
De burgemeester neemt de opmerkingen van de agendacommissie mee naar het college 
morgen.  
 
Naar aanleiding van de brief van de golfclub besluit de agendacommissie om deze te 
bespreken in de thema-bijeenkomst op 26 februari. 
Corne de Rooij vindt het wel goed om over de VAB's te spreken. 
Mark van Oosterwijk stelt voor dit over de verkiezingen heen te tillen. Hij heeft met 
belanghebbenden gesproken, en die geven aan dat zij het ook liever 1 keer aan de raad 
uitleggen. Het is de vraag of het dan handig is om voor de verkiezingen informatie over te 
dragen.  
De agendacommissie concludeert dat de bespreking wordt doorgeschoven. Dit is een 
mooi onderwerp om beeldvormend te bespreken in de nieuwe structuur. 

 
5. Invulling beeldvorming - thema-avonden 

De agendacommissie besluit dat de thema-bijeenkomst op 26 februari niet doorgaat. 
 

6. Planning  
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

7. Terugblik vergaderingen 
Geen opmerkingen. 
 

8. Stand van zaken moties 
De motie van Maria Boodschap is kennelijk afgewerkt doordat de kerk de aanvraag niet meer 
doorzet. Formeel is de motie echter nog niet afgehandeld. Verder wordt de stand van zaken 
conform het voorstel afgewerkt.  
 

9. Mededelingen / rondvraag 
De burgemeester staat stil bij het feit dat Willem Couwenberg nu afscheid neemt van de raad.  
Corne de Rooij geeft aan dat hij vragen heeft over handhaving. Die heeft hij niet gesteld in de 
vorige raad, maar hij kondigt aan dit wel in de komende raadsvergadering aan de orde te willen 
stellen.  
Mark van Oosterwijk  vraagt wat Corne de Rooij met deze vragen wil bereiken. 
Corne de Rooij wil een iets andere aanpak van de wijze waarop handhavingszaken worden 
opgepakt. Hij overweegt welk middel hij in wil zetten om deze vragen te agenderen.  

 
De burgemeester sluit de bijeenkomst om 21.25 uur. 
 
 


