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 Verslag 
 

Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  16 maart  2020, 17:30 uur – via FaceTime 
Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Sjaak Sperber, Piet Verheijen, Trix Vissers, 

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

Afwezig  - 
 
 
 
Agenda 
 
1. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

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

3. Terugblik voorgaande vergaderingen 
Geconstateerd wordt dat er signalen komen uit het college dat sfeer en inhoud van deze 
vergadering niet altijd op dezelfde manier zijn ervaren. De regiegroep is van mening dat het om 
een politiek proces gaat, waarbij samenspel en tegenspel belangrijk zijn. Daarbij hoort het dat 
het soms schuurt. 
 

4. Vaststellen agenda besluitvormende raad 31 maart 2020 
De regiegroep deelt de mening dat het ondanks de coronacrisis belangrijk is dat deze 
besluitvorming doorgaat. De vergadering moet zo compact en veilig mogelijk gehouden worden, 
waarbij de personele besluiten genomen worden. Een en ander moet goed worden afgestemd 
met de fractievoorzitters. Aandacht wordt gevraagd voor het onderzoek van de geloofsbrieven. 
Mark van Oosterwijk vraagt naar de raadsinformatiebrief over de Gemeenschappelijke 
Regelingen. Deze is er nog niet. 
 
De regiegroep dringt aan op het maken van een goede planning voor de regiegroep van 30 
maart. De raadsleden moeten goed worden aangesloten op besluitvorming. In ieder geval tot en 
met 6 april is er sprake van een bijzondere situatie. 
 

5. Lijst ingekomen stukken voor de vergadering van 31 maart 
Er zijn geen opmerkingen.  
 

6. Collectief leertraject gemeenteraad 
Er wordt kennisgenomen van de afspraken.  
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7. Bespreken raadsvoorstel Reglement van Orde 
Er zijn met name nog vragen over waar het gaat om de mogelijkheid voor de raad om vragen te 
stellen. Kan een bijvoorbeeld inloopuurtje/kwartiertje worden georganiseerd? Een vragenuur 
light? Moet dit in het Reglement van Orde worden opgenomen, of kunnen we hier aparte 
afspraken over maken? Waar regelen we spreekrecht en meespreken van inwoners? Komt 30 
maart terug in de regiegroep. 
 

8. Wat verder ter tafel komt 
Gesproken wordt over het verzoek van de SP voor agenderen houtrook. Gevraagd wordt om het 
verzoek concreter te maken. Wat wil je bereiken? Wat doen we ermee? Verzocht wordt hierover 
een korte notitie te maken. 

 

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. 
De vraag is wanneer we dit 
kunnen verwachten. 

3/2/2020: wethouder 
Swaans geeft aan dat er 
heden een gesprek met 
Leijstromen is geweest.  

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. 
17/2/2020 
De regiegroep is ontstemt. 
16/3/2020 Nogmaals wordt 
aangedrongen op goede 
planningen op 30 maart 

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.  

 

 


