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Verslag 
 
Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  9 september 2019 
Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Mark van Oosterwijk, Sjaak Sperber, Piet 

Verheijen, Trix Vissers, Berry van ’t Westeinde (griffier), Johan Swaans 
(college),  (college), Maud de Rooij (loco secretaris) 

Afwezig  Geen 
 
 
1. Vaststellen agenda 
Piet Verheijen vraagt naar de werkwijze van de regiegroep. Toegelicht wordt dat er twee 
verschillende regiegroep vergaderingen zijn. Deze vergadering draait met name om het vaststellen 
van de agenda van de besluitvormende raad. De stukken worden een weekend voor de vergadering 
toegestuurd, omdat onder andere de uitkomst van de oordeelsvormende vergadering moet worden 
verwerkt. De agenda van de andere vergadering gaat over de nieuwe cyclus. De stukken op de 
website worden direct aangevuld wanneer raadsvoorstellen van het college worden ontvangen. De 
volledige agenda wordt toegezonden 2 weekenden voor deze vergadering.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst vorige vergadering. 
De voorzitter vraagt naar de toegezegde raadsinformatie over de Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat.  
Wethouder Swaans antwoordt dat deze raadsinformatie morgen wordt besproken in het college. 
Naar aanleiding van de toezegging over het begrotingsproces geeft wethouder Swaans aan dat de 
werkdruk in de organisatie hoog is. De toegezegde concept begroting schuift 2 weken op. Hierover 
wordt raadsinformatie verstuurd.  
De griffier merkt op dat de planning altijd aan de orde komt in elke bijeenkomst van de driehoek 
burgemeester-secretaris-griffier.  
De afsprakenlijst wordt bijgewerkt.  
 
3. Evaluatie laatste vergaderingen 27 augustus 
Piet Verheijen vraagt zich af waarom is gekozen voor een besloten bijeenkomst voor beeldvorming 
over de organisatieontwikkeling. 
Wethouder Swaans vraagt zich dat ook af. De pers heeft ook gevraagd waarom zij hier niet bij 
kunnen zijn. 
De griffier licht toe dat hiervoor gekozen is omdat de raad ook geen formele relatie heeft tot de 
secretaris en de organisatie. De keuze is geweest de bijeenkomst informeel te houden. Daarbij moet 
de regiegroep goed afwegen wat zwaarder weegt. Openbaarheid is een groot belang, maar elkaar 
spreken in een meer informele sfeer, levert soms ook waardevolle informatie op. 
De aansluitende informatieverstrekking over de begroting zou in eerste instantie met name een 
briefing zijn over de manier waarop de avonden met bewoners vorm zouden krijgen. Doordat deze 
sessie niet heeft plaatsgevonden is ook het karakter van de bijeenkomst gewijzigd.  
Mark van Oosterwijk vraagt zich af of de raad last heeft gehad van het besloten karakter van de 
bijeenkomst. 
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De regiegroep constateert dat het moeilijk is om je te houden aan het streven om de bijeenkomst 
ook binnen het beschikbare uur te houden.  
 
Met betrekking tot de beeldvormende bijeenkomst Bakertand constateert Mark van Oosterwijk aan 
dat de bijeenkomst erg informatief was. 
Piet Verheijen geeft aan dat de presentaties van de deskundigen niet professioneel zijn uitgevoerd. 
Sturen op presentaties is lastig. 
De regiegroep concludeert dat het soms  lastig is om in te schatten hoe het gesprek met publiek 
loopt. De beeldvormende bijeenkomst is bedoeld voor de raads- en burgerleden. Wanneer vragen of 
opmerkingen bijdragen aan het beeld van de raad moet daar ruimte voor zijn. Wanneer het om meer 
particuliere vragen gaat, dan moet dat buiten de vergadering gebeuren. De beperkt beschikbare tijd 
is ook een factor.  
Afgesproken wordt dat vooraf bij bijeenkomsten goed wordt gekeken wat de rol van het publiek is. 
Dit moet ook een plek krijgen bij de werkgroep bestuurlijke vernieuwing (betrekken inwoners bij 
besluitvorming).  
 
Gesproken wordt over twee vragen die Arno de Laat per mail aan de regiegroep heeft gesteld. 
Hij heeft naar aanleiding van de duurzaamheidslening gevraagd de aanpassing zo snel mogelijk om 
de agenda te zetten. Het college heeft aangegeven dat het voorstel dit najaar volgt.  
Arno de Laat geeft in zijn mail aan de Hamerraad een goed instrument is. Alleen blijkt nu al in de  
praktijk dat de agendapunten, inlichtingen van het college en vragen aan het college in het gedrang 
komen. Vandaar dat wij voorstellen deze punten (als er alleen een Hamerraad is) op de agenda van 
de Oordeelsvormende vergadering te zetten. De regiegroep geeft aan dat zoals afgesproken er geen 
ruimte is tijdens de hamerraad en de oordeelsvormende vergadering voor vragen aan het college. De 
druk op de oordeelsvormende vergadering is hoog. Er zijn andere instrumenten voor raadsleden om 
hun  vragen te stellen. 
 
 
4. Vaststellen agenda besluitvormende raad (zie bijlage) 
De regiegroep stelt de agenda vast. 
 
 
5. Lijst ingekomen stukken vergadering 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
6. Planning oktober 
Met betrekking tot de planning in oktober geeft de regiegroep aan dat er vragen zijn over het 
omzetten van de beeldvormende vergadering naar een oordeelsvormende vergadering. De maand 
september was rustig. De regiegroep weet nog niet of zij de ruimte wil maken voor de komende 
periode. De driehoek wordt nogmaals verzocht om goed de vinger aan de pols te houden over de 
planning van raadsvoorstellen. Met betrekking tot de begrotingsbehandeling is nog veel onduidelijk. 
Voorlopig wordt besloten dat de bijgaande planning vast te stellen. Definitief wordt hier over 2 
weken over gesproken.  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 18:55 uur de vergadering. 
 
 
Actielijst regiegroep bijgewerkt t/m:  10 september 2019 (grijs is afgewerkt) 
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Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1.  21/5/2019 Wethouder 
Poos 

Wat verder ter tafel komt - 
Evaluatie Tilburgsweg 
Bereidt een voorstel voor over 
het soort evaluatie voor de 
Tilburgseweg. 

In eerste instantie was de 
gedachte om dit te doen na 
afronding van het gehele 
project. Aangezien 
voortgang afhangt van 
ontwikkeling van het stuk 
terrein op de hoek 
Tilburgseweg-Kalverstraat 
kan dit nog lang gaan duren. 
Om "momentum' te 
behouden (en lessons 
learned mee te nemen in de 
aanloop naar en uitvoering 
van het tweede deel van het 
project!) is het wellicht een 
optie een tussentijdse 
evaluatie te plannen. Hierbij 
zal dan enerzijds worden 
gekeken naar het 
verkeerscirculatieplan en 
anderzijds naar de fysieke 
herinrichting van de 
Tilburgseweg. 
Afdelingshoofd REB neemt 
dit mee in het PoHo overleg. 
 

2.  11-02-2019 Stijn vd 
Brekel 

Beeldvorming over insecten 
Stijn zorgt voor een document 
dat als basis kan dienen voor 
een gesprek hierover 

n.t.b. 

3.  12 aug 2019 Driehoek Lange(re) termijnplanning 
Driehoek zorgt voor volgende 
vergadering voor aanpassing 
van de planning conform de 
door de regiegroep geuite 
wensen. 

Bijgewerkte planning is 
toegevoegd aan stukken 
regiegroep 

4.  12 aug 2019 College Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg 
Na besluitvorming in college 
wordt deze week een RIB + 
achterliggende stukken aan de 
raad gezonden. 

Ontvangen op griffie dd 9 
september 2019 

5.  12 aug 2019 Griffier Overzicht toezeggingen/moties 
Bezien zal worden hoe deze 
goed geadministreerd en 

8/9: Afspraak met secretaris 
is gemaakt. Wordt in brede 
zin bekeken. Ook in het 
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gevolgd kunnen worden. raadsinformatiesysteem 
wordt gekeken hoe dit beter 
navolgbaar kan worden. 

 


