
GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 

 

 

 

 

Verslag fractievoorzittersoverleg van maandag 21 november 2022     

  

Pagina 1 van 4 

 

Opgesteld door Frits Harteveld (raadsgriffier) 

Aanwezig 
 
 
 
 
Aanwezig bij agendapunt 2 
 

Mark van Stappershoef (voorzitter), Pernell Criens, Joris Duijsters 
(vervanger van Corné de Rooij), Arno de Laat, Bert van der Velden, Piet 
Verheijen, Mark Verhoeven, Tess van de Wiel (fractievoorzitters) en Frits 
Harteveld (raadsgriffier) 
 
Christel van Neerven (wethouder), Peter van Dijk (wethouder), Janke Bolt 
(strategisch adviseur) en Mariël van Loenhout (strategisch adviseur)  

Afwezig met kennisgeving Ad van Beurden (fractievoorzitter) 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent om 19.30 uur het fractievoorzittersoverleg. Hij meldt dat Ad van Beurden 
afwezig is. 
 
Gelet op de aanwezigheid van Christel van Neerven, Peter van Dijk, Janke Bolt en Mariël van 
Loenhout voor agendapunt 3 wordt de agenda gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 3 wordt als 
agendapunt 2 besproken. Het vaststellen van het verslag van maandag 12 juli 2022 als agendapunt 3.  
 
2. Uitwerking motie Strategische heroriëntatie 
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering over de begroting 2023 op donderdag 10 november jl. 
is de motie over de strategische heroriëntatie door de raad aangenomen.  

 
In deze motie worden het college en de gemeenteraad verzocht om met elkaar vóór 1 januari 2023 
een beslissing te nemen over de manier waarop de strategische heroriëntatie dient plaats te vinden 
en de wijze waarop de nadelige effecten ongedaan gemaakt kunnen worden. 
 
Janke Bolt en Mariël van Loenhout geven een presentatie, waarin de motie in de juiste context wordt 
geplaatst en een toelichting wordt gegeven wanneer het proces van strategische heroriëntatie is 
begonnen en waar we nu staan.  
 
Na deze presentatie worden de volgende procesafspraken gemaakt over de vraag hoe uitvoering kan 
worden gegeven aan deze motie.  
 
Afspraken 
In januari 2023 vindt een informatieavond over de strategische heroriëntatie plaats. Eventuele 
vervolgstappen vinden in overleg met de regiegroep plaats. 
 
3. Vaststellen verslag fractievoorzittersoverleg maandag 12 juli 2022 
Het verslag van het fractievoorzittersoverleg van maandag 12 juli 2022 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
4. Hoofdelijke stemming of stemming door handopsteking? 
Naar aanleiding van het verzoek tot herstemming met handopsteking tijdens de besluitvormende 
raadsvergadering van donderdag 10 november jl. wordt het volgende afgesproken om een 
soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen.  
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Afspraak 
Tot het moment dat het nieuwe AV-systeem in de raadszaal is geïnstalleerd en er digitaal kan worden 
gestemd, wordt afgesproken om de procedure voor hoofdelijke stemming conform artikel 17 van het 
Reglement van Orde te volgen in plaats van stemmen door handopsteking. 
 
5. Procedure benoeming burgerraadsleden 
De procedure voor de benoeming van burgerraadsleden wordt door de raadsgriffier toegelicht. De 
fractie draagt een burgerraadslid tot benoeming voor. De commissie geloofsbrieven onderzoekt de 
geloofsbrieven van het kandidaat-burgerraadslid en brengt hierover verslag uit aan de raad. Na een 
positieve beoordeling van de commissie geloofsbrieven, gaat de raad over tot benoeming van het 
burgerraadslid. Er vindt geen stemming door de raad over het burgerraadslid plaats. Na de 
benoeming door de raad, vindt de beëdiging in de raad plaats door het afleggen van de eed of de 
belofte.  
 
Afspraak 
Afgesproken wordt deze procedure voor de benoeming van burgerraadsleden te volgen. 
 
6. Artikel 32-vragen, geheime stukken, technische vragen, informatiebijeenkomsten en 

werkbezoeken. 
De afgelopen periode is gebleken, dat het niet altijd duidelijk is hoe wordt omgegaan met artikel 32-
vragen, geheime stukken, technische vragen, informatiebijeenkomsten en werkbezoeken. 
 
Tijdens het bespreken van het ontbreken van spelregels voor de informatieavonden en 
werkbezoeken tijdens de bijeenkomst van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op maandag 14 
november jl., hebben Ad van Elsacker en Willem-Jan van Hest aangegeven hierover te willen 
meedenken. 
 
Afspraak 
Afgesproken wordt dat de griffie een advies opstelt over deze onderwerpen in samenwerking met Ad 
van Elsacker en Willem-Jan van Hest (voor de onderwerpen informatieavonden en werkbezoeken) en 
dit advies wordt tijdens een volgend fractievoorzittersoverleg besproken.  
 
7. AV-systeem raadzaal 
De raadsgriffier licht de stand van zaken over het proces van de aanbesteding voor het vervangen 
van het AV-systeem in de raadzaal toe.  
 
De planning is om dit kalenderjaar de definitieve gunning te verlenen aan de leverancier die als 
winnaar uit de Europese aanbesteding komt. Daarna volgt de implementatiefase. Hierover worden 
met de leverancier nadere afspraken gemaakt. 
 
8. Raadsconferentie BOB-vergadermodel 
In het bestuursakkoord is opgenomen dat de raad het model van de Gôolse democratie wil 
verbeteren door onder andere nog vaker onze inwoners te ontmoeten. Om hieraan invulling te 
geven wordt voorgesteld om een raadsconferentie te organiseren voor raadsleden, college en MT, 
waarbij de griffie een coördinerende rol vervult.  
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Vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing hebben Joep van Iersel en Arno de Laat aangegeven 
mee te willen denken over de invulling van deze raadsconferentie. Ook Corné de Rooij en Ad van 
Beurden hebben dit gedaan. 
 
Afspraak 
Afgesproken wordt dat de griffie met een nieuw voorstel komt over de datum van deze 
raadsconferentie (eind maart/begin april 2023). 
 
9. Raadsuitje 2023 
Voorgesteld wordt om het raadsuitje 2023 te combinerem met de start van het zomerreces. 
 
Afspraken 
Afgesproken wordt dat het raadsuitje 2023 voor (burger)raadsleden, college en MT op vrijdag 14 juli 
2023 plaatsvindt.  
 
Ook wordt afgesproken dat de griffie de voorbereiding van dit raadsuitje coördineert. 
 
10. Nieuw format moties en amendementen 
Mark Verhoeven heeft tijdens de bijeenkomst van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op 
maandag 11 juli 2022 voorgesteld om een nieuw format voor het indienen van moties van de 
gemeente Breda te gebruiken. Deze opzet is voor inwoners begrijpelijker en makkelijker te volgen.  
Op basis hiervan heeft de griffie een nieuw format voor moties en amendementen opgesteld, die 
aangevuld is met een overzicht van de fracties inclusief logo’s die mee tekenen en een kader om het 
besluit van de raad door de raadsgriffier in te vullen en te ondertekenen.  
 
Afspraken 
Afgesproken wordt dit format voor moties en amendementen vanaf nu te gaan gebruiken met in 
achtneming van de volgende wijziging in het format: ‘we houden rekening met:’ in plaats van ‘we 
hebben nagedacht en houden rekening met:’.  
 
Ook wordt afgesproken dat de griffie zorgt voor de verdere communicatie hierover. 

 
11. Training voorzitters 
Er zitten veel nieuwe voorzitters in de voorzitterspool. Voorgesteld wordt dat deze voorzitters een 
training volgen in het kader van hun rol als voorzitter van een beeldvormende of oordeelsvormende 
raadsvergadering. 
 
Afspraken 
Afgesproken wordt dat John Bijl van het Periklesinstituut een training voor deze voorzitters in Q1 van 
2023 geeft.  
 
Ook wordt afgesproken dat de griffie de verdere uitwerking hiervan verzorgt. 
 
12. Planning vergaderschema Q1 en Q2 2023 
Het voorstel voor de planning van het vergaderschema van de raad voor Q1 en Q2 van 2023 wordt 
besproken. 
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Afspraken 
Afgesproken wordt de planning van Q1 en Q2 voor 2023 vast te stellen met de toevoeging dat de 
data van de radenavonden aan deze planning worden toegevoegd.  
 
Ook wordt afgesproken dat de griffie voor de verdere verspreiding van deze planning zorgt. 
 
13. Overige punten 
Over de postvakjes in de fractiekamer wordt het volgende afgesproken. 
 
Afspraken 
Afgesproken wordt dat de postvakjes in de fractiekamer een andere bestemming in het 
gemeentehuis krijgen. Als gevolg hiervan wordt er in dit gedeelte een extra tafel en stoelen 
geplaatst.  
 
Ook wordt afgesproken dat de griffie zorgt voor de verdere uitvoering hiervan en dat de post, die nog 
binnenkomt op het gemeentehuis, terecht komt bij de geadresseerde. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit om 21.21 uur de vergadering. 


