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Vergadering  Fractievoorzittersoverleg  

Gehouden op  7 februari 2022, 19:30 uur, raadzaal 

Opgemaakt door Carlo Zwartendijk (griffie) 

Aanwezig  Mark van Stappershoef (burgemeester/voorzitter), Henk Gabriëls (PAG), Ad van 
Beurden (VVD), Erik Schellekens (LRG i.p.v. Mark Verhoeven), Sjaak Sperber 
(CDA), Pernell Criens (PvdA), Piet Verheijen (D66) 

Afwezig  Arno de Laat (Arbeiderspartij), Stijn van den Brekel (SP) (beiden mk) 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter meldt dat het goed gaat met Stijn van den Brekel en hij weer uit het ziekenhuis naar 
huis komt. Namens de raad is daar aandacht aan besteed. Verder benoemt hij het succes van Ireen 
Wüst op de olympische spelen in Beijing. Namens het gemeentebestuur zijn felicitaties overgebracht. 
Op 21 mei zal de onthulling van het beeld van Ireen Wüst plaatsvinden. 
 
2. Verslag fractievoorzittersoverleg 16 november 2021 
N.a.v. het verslag wordt gevraagd of er iets nieuws te melden is over de integriteitstoetsing wethou-
ders. De voorzitter antwoordt dat hiervoor wetsvoorstellen in behandeling zijn, maar dat die bij de 
aanstaande verkiezingen nog geen rol zullen spelen. 
Henk Gabriëls vraagt of afspraken uit dit overleg op een afsprakenlijst bij het verslag kunnen worden 
opgenomen. 
Piet Verheijen geeft aan dat er recent contacten zijn geweest met gemeenten waar een jeugdburge-
meester is. De raadsleden die hiermee bezig zijn, lijkt dit een goed idee voor Goirle. Hiervoor is een 
collegevoorstel nodig en dat volgt. Het gaat met name om een symbolische functie. Termijn is 1 jaar. 
Gevraagd wordt naar de relatie met de jeugdgemeenteraad. Piet Verheijen geeft aan dat het wel de 
bedoeling is dat die relatie er is. Gedacht wordt uit een verkiezing uit Jeugdgemeenteraadsleden. 
Een voorstel over de jeugdburgemeester komt naar de raad toe. 
 
3. Inrichting raadzaal 
De voorzitter geeft een inleiding op het onderwerp. 
Sjaak Sperber, die als enig raadslid in de werkgroep inrichting raadzaal aanwezig was, geeft aan dat 
er veel mogelijkheden aan de orde zijn gekomen. Vanuit raadsperspectief heeft hij gekeken naar hoe 
je ontspannen kunt vergaderen. Hij noemt daarbij het voorbeeld van een beeldscherm voor de voor-
zitter. Hoewel dat het budget overschrijd, pleit hij voor twee extra beeldschermen. 
In de vergadering wordt de suggestie gedaan om geen schermen op de grond te zetten zoals voor-
zien, maar bijvoorbeeld een groot scherm aan de balustrade te hangen. Dat kan iedereen zien. Raad-
sleden kunnen dit meenemen naar de werkgroep. Verder wordt gevraagd te kijken naar de mogelijk-
heden om beelden te streamen naar de IPads van raadsleden?  
Het overleg kan zich overigens vinden hetgeen is voorgelegd. 
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4. Verantwoording fractievergoeding 2021 
Carlo Zwartendijk geeft een toelichting. Behalve de SP-fractie, hebben alle fracties tijdig hun verant-
woording ingeleverd. Met een aantal partijen zal nog contact worden opgenomen over specifieke 
vragen. 
Over de eerder in dit overleg gestelde vraag de controle op de besteding van fractiegelden af te 
schaffen, wordt gesproken. Omwille van transparantie en voorbeeldfunctie wordt geconcludeerd dat 
afschaffing van de controle niet wenselijk is. 
 
5. Wat verder ter tafel komt 
Sjaak Sperber geeft als voorzitter van de werkgeverscommissie een toelichting op de voortgang van 
de vervanging van de griffier. Eerder zijn er gesprekken gevoerd over het al dan niet direct openstel-
len  van de vacature en over de vraag of vervanging niet te duur wordt. De werkgeverscommissie 
vindt het een unieke kans om bij een nieuwe raad een nieuwe griffier te zoeken. Op dit moment zijn 
er concrete afspraken gemaakt voor inhuur van een griffier voor 4 maanden tot 1 juli. Eerder waren 
Offertes Geerts&Partners en NeckerVanNaem ontvangen. Met hen in zee gaan zou tot hogere kosten 
leiden. Daarom is het aantal uren inhuur teruggebracht naar 28 uur. Sjaak Sperber vraagt de mening 
van de fractievoorzitters hierover. Hij vraagt dat in dit gremium omdat een politieke discussie hier-

over hem ongewenst lijkt. Ad van Beurden en Henk Gabriëls zijn van mening dat de vacature direct 
had moeten worden opengesteld voor deze cruciale functie. Zij achten hier de kosten ondergeschikt 
aan de continuïteit. 
Sjaak Sperber geeft aan van mening te zijn dat de organisatie en de raad in verandering zijn. De werk-
geverscommissie vindt dat de nieuwe raad nadrukkelijk de mogelijkheid moet hebben een eigen pro-
fiel op te stellen en daarvoor te kiezen.  
De voorzitter doet de suggestie nu al een concept-profielschets te maken als voorwerk voor de 
nieuwe raad. Bij wijze van overdrachtsdocument. 
Piet Verheijen biedt zijn diensten aan om een concept-profielschets te maken. Sjaak Sperber en Piet 
Verheijen gaan dit samen oppakken. 
 
De voorzitter benoemt dat dit het laatste fractievoorzittersoverleg in deze raadsperiode is vraagt hoe 
er wordt (terug)gekeken naar het fractievoorzittersoverleg. 
In het algemeen wordt het als een goed overleg ervaren. Daarbij wordt met name de informele set-
ting benoemd. De aanwezigen vinden dat het een toegevoegde waarde heeft. 
Erik Schellekens geeft aan op zich geen voorstander van besloten overleggen te zijn. Wat openbaar 
kan, moet openbaar worden besproken.  
Henk Gabriëls geeft aan graag meer verdieping te willen in de gesprekken in het fractievoorzitters-
overleg. Als voorbeeld van een gespreksonderwerp noemt hij ‘hoe kijken we aan tegen wethouders 
van buiten af’’. Het gaat hem daarbij vooral om een onderlinge gedachtewisseling, het bespreken van 
voordelen en nadelen, zonder daar sturing aan te geven.  
De voorzitter zelf tenslotte geeft aan de gesprekken ook waardevol te vinden. Daarbij memoreert hij 
dat de burgemeester in dit overleg ook info zou kunnen delen die fractievoorzitters beeld en geluid 
geven bij actualiteit en/of gevoelige kwesties. Maar dit kan ook fout lopen als de daarvoor benodigde 
vertrouwelijkheid er niet is.  
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 


