
 

 

Griffie  

 

 1 

Verslag 
 
Vergadering  Extra bijeenkomst agendacommissie 
Gehouden op  Agendacommissie 22 januari 2018 
Opgemaakt door Berry van 't Westeinde 
Aanwezig  Burgemeester Mark van Stappershoef (voorzitter) en de raadsleden  Bert 

Schellekens, Mark van Oosterwijk, Willem Couwenberg, Marije de Groot-
Haen, Antoon van Baal, Johan Swaans, Berry van ’t Westeinde (griffier) 

Afwezig  Deborah Eikelenboom en Tim Appels 
 
 
Voorstel ander vergaderstelsel 
De burgemeester leidt in dat het stuk is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van het 
overleg op 19 december. 
Marije de Groot geeft aan dat zij in haar fractie heeft gehoord dat het vooral moet gaan om een 
andere manier van vergaderen, die meer met collega's is en minder met het college. Zij verzoekt het 
voorstel helder aan de raad te presenteren. 
De burgemeester antwoordt dat het belangrijk is dat de raad het goede gevoel krijgt bij het voorstel. 
Aan de raad zal het voorstel dinsdag worden gepresenteerd op dezelfde wijze als op 19 december 
het besproken is met de fractievoorzitters. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een 
raadsvoorstel gemaakt. Daarbij kunnen de opmerkingen uit de raad worden meegenomen. Veel in de 
uitwerking zal straks maatwerk zijn. Je kunt het zo zien dat we in de raad op 30 januari 
beeldvormend praten over de plannen. In de commissies in de week van 19 februari 
oordeelsvormend en in de raad van 13 maart besluitvormend. Daarbij moet er besloten worden om 
anders te gaan werken, maar ook over de kosten die dit met zich mee zal brengen onder andere voor 
de  capaciteit die nodig is voor de invoering. Een eerste spreadsheet met een inzicht in wat het 
project allemaal met zich meeneemt wordt uitgereikt. 
Antoon van Baal vraagt om het voorstel eerst te presenteren alsof het stuk nog niet gelezen is.  
Marije de Groot geeft aan dat het stuk abstraherend vermogen vraagt. Het zou goed zijn om de kern 
korter te presenteren. 
Mark van Oosterwijk doet de suggestie om bij het voorstel ook te illustreren hoe zaken verlopen 
rond een concreet dossier. Bijvoorbeeld het dossier Heisteeg. 
Bert Schellekens dringt erop aan om vooral ook de probleemstelling goed te delen: waarom doen we 
dit ook al weer. 
Mark van Oosterwijk stelt dat het belangrijk is om naar de rol van de agendacommissie te kijken. 
Deze bereikt maar mondjesmaat de overige raadsleden. Mensen moeten in de vergaderingen het 
gevoel krijgen dat zij hier ook zelf invloed hebben.  
In de toekomst moeten rol, houding en gedrag van de deelnemers aan ieder type bijeenkomst heel 
duidelijk zijn.  Op termijn moeten dus heldere gedragsafspraken worden gemaakt.  
Willem Couwenberg deelt mee dat zijn fractie tegen het afschaffen van het commissiemodel en 
digitaal werken is. Er moet niet veel veranderen, alleen meer binding met de burgers. 
Bert Schellekens constateert dat de verandering van de werkwijze juist plaats moet vinden, o.a. om 
de binding met burgers te verbeteren.  
Antoon van Baal constateert dat het soms niet lukt om allemaal hetzelfde standpunt te delen. 
Marije de Groot vraagt of de notitie iets gecomprimeerder kan. 
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Mark van Oosterwijk vraagt of het model op 2 A-4tjes kan worden samengevat. De notitie kan dan 
als achtergrondstuk fungeren. 
Antoon van Baal vraagt of de naam agendacommissie nog de juiste is.  
De burgemeester geeft aan dat de rol van de agendacommissie een andere wordt. Het wordt meer 
een commissie die regie voert op de positie van de raad, de wijze van behandeling van onderwerpen 
en de agendering. Ook zal deze commissie een belangrijke rol hebben als een begeleidingscommissie 
van de verandering. Hij suggereert de naam "regiecommissie". 
Mark van Oosterwijk vraagt om dit overleg een goede plek te geven in de vergadercyclus. 
De griffier geeft aan dat het voornemen is om deze commissie kort te laten vergaderen in week 1 en 
3 van de cyclus. Dan wordt met name gesproken over wijzigingen in de agenda voor de volgende 
vergadering n.a.v. de behandeling van stukken op die avonden besproken. In week 5 moeten we in 
ieder geval voorlopig meer tijd inruimen. Dan wordt gesproken over evaluatie van de werkwijzen, de 
voortgang van het verandertraject, de lange termijn agenda en de gedetailleerde planning voor de 
komende cyclus. 
Bert Schellekens concludeert dat  er voldoende inzicht is in de werkwijze om te starten.  
De burgemeester stelt dat de verandering zeker ook met de nodige kinderziektes gepaard zal gaan, 
maar daar moeten we samen doorheen. 
De agendacommissie spreekt uit dat de vaste vergaderdag de dinsdagavond wordt. 
Afgesproken wordt dat de raad een naar aanleiding van dit overleg aangepaste notitie krijgt, met een 
samenvatting. Ook wordt een verslag van deze vergadering toegestuurd aan de SP en Groep A die 
hier vanavond helaas niet bij aanwezig waren.  
 
De burgemeester sluit de bijeenkomst om 19.00 uur. 
 
 


