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 Verslag 
 

Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  30 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), Jolie Hasselman (secretaris), Johan Swaans 
(wethouder) 

Afwezig  - 
 
 
 
1. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst vorige vergadering 
De werkwijze tijdens de raadsvergadering op 31 maart wordt toegelicht. 
Naar aanleiding van de actielijst wordt gevraagd naar de planning.  

 
3. Langere termijn planning 

De gemeentesecretaris geeft aan dat aan het eind van de week een bijgewerkte planning 
beschikbaar is. Daarin wordt rekening gehouden met de prioriteiten van de raad (heidag en 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing), de prioriteiten van het college, de gevolgen van de 
coronacrisis. Opgemerkt wordt dat de cultuurnota op dit moment nog niet goed afgewerkt kan 
worden, omdat onder andere overleg nodig is met verenigingen, wat door de coronacrisis niet 
lukt. 
Mark van Oosterwijk geeft aan dat er veel vraagtekens in de planning blijven staan. Die komen 
niet door corona. Met klem wordt verzocht de planning bij te werken en te actualiseren. 
Verzocht wordt om de planning chronologisch te presenteren.  
Afgesproken wordt dat de planning door de secretaris voor het eind van vrijdagochtend 12.00 
naar de griffie wordt gestuurd.  
 
Vergaderingen 
Geconstateerd wordt dat het digitaal vergaderen en in gesprek zijn met elkaar beperkingen 
heeft. De gedachte wordt door Mark van Oosterwijk geopperd dat een en ander wellicht 
mogelijk is door in raadzaal en hal positie in te nemen, een meter of 5 van elkaar vandaan. Er kan 
ook gedacht worden aan een vergadering met 1 vertegenwoordiger per fractie.  
De burgemeester constateert dat sommige raadsleden er niet bij kunnen zijn in verband met 
gezondheidsrisico’s. Ook wijst de burgemeester op de voorbeeldfunctie die het lokaal bestuur 
heeft.  
 
De voorzitter concludeert dat we doorgaan met de zaken waar we mee bezig zijn. Uitgezocht wat 
de noodwet inhoudt en wat de digitale mogelijkheden zijn, zodat daar volgende week meer 
duidelijkheid over gegeven kan worden. 
Mark van Oosterwijk geeft aan dat er ook politiek de urgentie moet worden bepaald.  
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Sjaak Sperber geeft aan dat de andere fracties ook kunnen reageren. 
De griffier  geeft aan dat we maandag met de informatie uit het college verder kunnen en we de 
agenda voor 21 april moeten bepalen. Er is ruimte om de periode naar de volgende regiegroep 
op 28 april te benutten om de planning voor de periode tot aan de zomervakantie in te vullen.  
Afgesproken wordt dat de griffier de raad een overzicht stuurt met de inventarisatie voor de 
vergadering van 21 april.  
 
Het is nog niet helder of er voor de REKS uitstel van de termijn komt. 
 

4. Voor procedure aangeboden onderwerpen + advies griffier 
Op maandag 6 april, 17.30 uur wordt hiervoor een extra bijeenkomst belegd.  
 

5. Vaststellen raadsvoorstel Reglement van Orde 
Trix Vissers geeft aan dat het goed is dat we de flexibiliteit houden om in de toekomst zaken te 
verbeteren op het gebied van onder andere het vragenuurtje en het betrekken van inwoners.  
Afgesproken wordt dat het reglement van orde samen met de andere stukken voor de 
oordeelsvormende vergadering naar de raadsleden wordt gestuurd. Het is de intentie om dit niet 
politiek te maken, maar om juist nu de werkwijze tijdelijk vast te leggen. Het heeft geen heel 
grote urgentie.  
 

6. Nieuw ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 26 mei 2020  
Mark van Oosterwijk vraagt naar de ingekomen brief over de financiële situatie. Hij is van mening 
dat het werken met de keuzes via de tegels bij de begroting een goede aanzet was. Het zou goed 
zijn als er ook bij de voorjaarsnota iets te kiezen valt voor de raad. Het is nog steeds de wens om 
de beschouwingen meer naar voren te halen. Financieel is alles ongewis.  
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat het perspectief financieel niet goed is en ongewis. 
Gedacht wordt over het betrekken van het burgerpanel.  
Trix Vissers vraagt aandacht voor het invullen van PM posten.   
De griffier geeft aan dat deze bij de begroting aan bod moeten komen. Bij de voorjaarsnota is het 
juist de bedoeling dat het meer gaat over de inhoudelijke keuzes dan de bedragen.  
Geconcludeerd wordt dat aan de rest van de raad de vraag wordt gesteld of Mark en Piet verder 
bij de voorbereiding van de voorjaarsnota namens de raad berokken kunnen zijn.  

 
7. Doornemen overzichten toezeggingen / moties raadsvragen 

Gevraagd wordt naar het periodieke overzicht van de rapportage regiovervoer dat is toegezegd. 
In september 2018 is bij motie afgesproken hier ieder half jaar aandacht aan te besteden. Sinds 7 
mei 2019 is er geen overzicht meer ontvangen. Dit wordt nagevraagd bij de portefeuillehouder.  
Gevraagd wordt naar de uitvoering van de toezegging ja-ja sticker. 

 
8. Terugkoppeling uit / naar andere gremia 

De afspraken worden met de overige raadsleden en burgerleden gecommuniceerd 
(onderwerpen oordeelsvorming incl. RvO, klankbord voorjaarsnota). 

 
9. Wat verder ter tafel komt 

Gevraagd wordt of het biodiversiteitsteam wordt geïnformeerd over de afwikkeling van hun 
brief. De raad neemt deze enkel VKA aan. De griffie verzorgt dit.  
Met betrekking tot Leyvennen wordt geconstateerd dat wel met fracties gepraat kan worden, 
maar dat de bal bij het college ligt. Het college is ook bevoegd tot het voeren van verweer.  
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De regiegroep dankt de voorzitter en wenst haar veel succes in haar nieuwe functie. 
 
De vergadering wordt gesloten om 18:55 uur.  
 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1.  30-3-2020 Griffier Afgesproken wordt dat de 
griffier de raad een overzicht 
stuurt met de inventarisatie 
voor de vergadering van 21 
april.  
Daarbij ook de vragen over het 
RvO en het klankbord voor de 
voorbereiding voorjaarsnota 
 

Helaas is door technische 
problemen de mail pas op 
vrijdag verstuurd. 

2.  30-3-2020 College Gevraagd wordt naar het 
periodieke overzicht van de 
rapportage regiovervoer dat is 
toegezegd. In september 2018 
is bij motie afgesproken hier 
ieder half jaar aandacht aan te 
besteden. Sinds 7 mei 2019 is er 
geen overzicht meer ontvangen. 
Dit wordt nagevraagd bij de 
portefeuillehouder.  
 

 

3.  30-3-2020 College Gevraagd wordt naar de 
uitvoering van de toezegging ja-
ja sticker. 
 

 

4.  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.  

5.  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 

3/2/2020 
De regiegroep eist dat 
uiterlijk 14 februari er een 
planning ligt waar alle 
vraagtekens zijn ingevuld. 
De eerste twee komende 
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Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

voor de eerste 2 kwartalen van 
2020 moet alles helder zijn. 

 

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 
30/3/2020 Afgesproken 
wordt dat op 3 april de 
aangepaste planning wordt 
toegestuurd aan de griffie. 

6.  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.  

 

 


