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 Verslag 
 

Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  3 februari  2020, 17:30 uur 
Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Sjaak Sperber, Piet Verheijen, Trix Vissers, 

Mark van Oosterwijk, Johan Swaans (college), Berry van ’t Westeinde 
(griffier) 

Afwezig  Secretaris 
 
 
1. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst vorige vergadering 
Het verslag wordt vastgesteld.  

 
3. Terugblik laatste vergaderingen  

Beeldvorming 21 janauri 
Het onderwerp REKS was lastig in de tijd te houden. Het was in goed overleg met de organisatie 
gecomprimeerd in 1 verhaal. Dat heeft wel een half uur langer geduurd. 4 februari vindt een 
extra bijeenkomst plaats. 
Er is een ongemakkelijk gevoel over de planning van deze extra bijeenkomst. Het is op korte 
termijn, veel mensen zijn niet vrij. De voorbereiding moet eigenlijk plaatsvinden in de regiegroep. 
Dat kon niet. Ook is het lastig om bij zo’n verzoek via de mail op een goede manier het gesprek 
aan te gaan over nut en noodzaak. De regiegroep heeft een belangrijke taak om vraag en aanbod 
van informatie goed af te stemmen. 
Opgemerkt wordt dat de bijeenkomst ook vanwege het feit dat niet iedereen aanwezig kan zijn, 
zich echt moet beperken tot informeren. De raad kan geen richting aangeven. 
 
Het spreekrecht Looienhoek verliep naar oordeel van de regiegroep goed. 
 
Oordeelsvorming 28 januari 
Met betrekking tot de Goorweg voelde het wat ongemakkelijk dat raadsleden verschillende 
keren aan de inspreker een zelfde vraag hebben gesteld.  
Het  
Bij Bakertand wordt erop gewezen dat een aantal keren mensen terugkomen op onderwerpen 
die al eerder zijn besproken. Hier mag steviger op gestuurd worden. 
Aandacht moet er zijn  voor positieve sturing. Hoe voorkom je dat je steeds zegt dat raadsleden 
iets niet mogen? Dat slaat op den duur de vergadering dood. Geconcludeerd wordt dat het in 
oordeelsvorming vooral gaat om een gesprek te hebben over wat je mist in het stuk, wat er 
anders zou moeten. 
Ook voor het college is et zoeken naar een rol. Wethouder Swaans geeft aan dat het college er 
vooral zit om argumenten nog eens goed naar voren te brengen, wanneer men merkt dat het 
gesprek de verkeerde kant opgaat.  



 
 
Bladnummer Datum 

2 03-02-2020 

 

 2 

De griffie wordt gevraag om te kijken of een overzicht kan worden gemaakt wat we wel/niet 
doen in oordeelsvorming en beeldvorming.  
 

4. Vaststellen agenda besluitvormende raad (zie bijlage) 
De agenda wordt vastgesteld. Gevraagd wordt om de procedure rond het afscheid van 
wethouder Schellekens goed vooraf te communiceren. Is er voldoende tijd?  
 

5. Lijst ingekomen stukken vergadering 
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld. Met betrekking tot het antennebeleid constateert 
de regiegroep dat dit nu nog niet gewijzigd wordt. De vraag die wordt gesteld met betrekking tot 
gezondheidsrisico’s is begrijpelijk. Maar een beeldvormende bijeenkomst is nog niet aan de orde. 
De suggestie wordt gedaan aan Mark Verhoeven om eerst schriftelijke vragen te stellen.  
 

6. Planning 
Door Pernell Criens is gevraagd om de planning van de nota Kunst en Cultuur. Deze zou voor de 
voorjaarsnota moeten worden vastgesteld. Johan Swaans geeft aan dat wordt gewerkt aan een 
startnotitie.  
Geconstateerd wordt dat de planning nog steeds totaal niet op orde is. De regiegroep wil dat 
voor de volgende vergadering alle vraagtekens in de planning zij ingevuld.  
De regiegroep wil het overzicht dan graag chronologisch krijgen, zodat er inzage is wat in welke 
vergadering wordt verwacht. 
 

7. Bespreken raadsvoorstel Reglement van Orde 
Door Mark van Oosterwijk is een aantal vragen gesteld en suggesties gedaan. De griffier zal 
hierop reageren. Ook de andere leden van de regiegroep worden uitgenodigd om vooraf 
opmerkingen te maken, zodat het voorstel op 17 februari kan worden besproken en als voorstel 
van de regiegroep kan worden doorgeleid naar de raad. 
 

8. Wat verder ter tafel komt 
De regiegroep is akkoord met het voorstel “Den Helder” om de raad uit te nodigen voor 
bijeenkomsten.  
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:50 uur. 
 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1.  11-11-2019 college Agenderen voorstel Hoek 
Kalverstraat met scenario’s 
 De uitgangspunten moeten 
worden bijgesteld. Volgens 
Leystromen zijn er 2 scenario’s 
haalbaar. De raad ontvangt 
graag meerdere scenario’s op 
basis waarvan de 
uitgangspunten/kaders al dan 
niet kunnen worden aangepast. 

3/2/2020: wethouder 
Swaans geeft aan dat er 
heden een gesprek met 
Leijstromen is geweest.  
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Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

De vraag is wanneer we dit 
kunnen verwachten. 

2.  2-12-2019 
6-1-2019 
3-2-2020 

college Aanvullen planning tbv 
vergadering 6 januari 
De regiegroep herhaalt het 
verzoek om de planning zo snel 
mogelijk te actualiseren. Zeker 
voor de eerste 2 kwartalen van 
2020 moet alles helder zijn. 

 

3/2/2020 
De regiegroep eist dat 
uiterlijk 14 februari er een 
planning ligt waar alle 
vraagtekens zijn ingevuld. 
De eerste twee komende 
kwartalen tot op de 
vergadering ingevuld. 

3.  3-2-2020 griffie De griffie wordt gevraag om te 
kijken of een overzicht kan 
worden gemaakt wat we 
wel/niet doen in 
oordeelsvorming en 
beeldvorming.  

 

4.  3-2-2020 griffie Gevraagd wordt om de 
procedure rond het afscheid 
van wethouder Schellekens 
goed vooraf te communiceren. 
Is er voldoende tijd? 

 

 


