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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  25 januari 2021, 16:30 uur - Pexip 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Sjaak Sperber, Piet Verheijen, Trix Vissers, Mark 
van Stappershoef (burgemeester), Marijo Immink (wethouder), Janke Bolt (loco-
secretaris) en Berry van ’t Westeinde (griffier) 

Afwezig   

 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Planning beeldvormende vergadering Stichting Jong 
De voorzitter leidt in. Voor deze vergadering moet een nieuwe datum worden gevonden.  
Wat is een goed moment om een nieuwe bijeenkomst te plannen?  
Wethouder Immink geeft aan dat het college afspraken heeft gemaakt voor een tijdelijk herschik-
king in de portefeuilleverdeling. Jeugdzorg en jongerenwerk lijkt het meest aan te sluiten bij haar 
portefeuille. Morgen besluit het college hier over. Met de stichting Jong moet een nieuwe af-
spraak worden gemaakt. Wethouder Immink wil graag tijd hebben om het goed voor te berei-
den. Deze week lijkt daarbij erg snel. Zij is het ermee eens dat het niet te lang wordt uitgesteld.  
De burgemeester geeft aan dat de portefeuilleverdeling tijdelijk is. Afhankelijk van de keuze om 
de vrijgevallen post in te vullen wordt later definitief gekeken hoe de portefeuilleverdeling is. 
Donderdagmiddag is de verkiezing voor beste wethouder, waarbij Marijo aanwezig moet zijn. 
Het is niet handig als zij er niet bij is. Maar dit zorgt er ook voor dat er geen ruimte is om het die 
middag voor te bereiden. 
Piet Verheijen geeft aan dat in het bestuursakkoord is afgesproken dat wethouders elkaar kun-
nen vervangen. Snapt dat er inleestijd nodig. Maar het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk ach-
ter de rug is. Daarom gaat zijn voorkeur uit naar donderdag 4 februari.  
Trix Vissers geeft aan dat het haar voorkeur heeft om naar de maandag te gaan. Donderdag is 
wel erg snel. 
Sjaak Sperber snapt wat er gezegd wordt. Al ben je nog zo goed als plaatsvervanger, je bent niet 
van alle details op de hoogte. De voorkeur gaat dan naar maandag de 8ste.  
Mark Verhoeven is gevoelig voor de argumenten om deze bijeenkomst niet al op donderdag te 
organiseren. Vraagt naar het geplande fractievoorzittersoverleg op deze avond.  
De burgemeester geeft aan dat hij met de griffier al gesproken heeft over het fractievoorzitters-
overleg te verzetten. Dit overleg komt erg snel na het overleg van december.  
Mark Verhoeven concludeert dat de beeldvormende vergadering dan een week wordt uitgesteld. 
Het fractievoorzittersoverleg plannen we opnieuw in maart 2021. 
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3. Motie PAG huisvesting  
Trix Vissers geeft aan dat haar voorkeur ernaar uitgaat  om ook ruimte te geven aan een goed 
gesprek over deze motie. 
Piet Verheijen heeft ook graag dat er op dat moment ruimte is om een oordeel te bespreken. 
De voorzitter denkt dat we de oordeelsvormende bespreking extra moeten plannen. Oordeels-
vormend bespreken. De voorzitter concludeert dat op 2 maart een extra oordeelsvormende ver-
gadering te plannen over de motie over huisvesting. 
Wethouder Marijo Immink vindt het goed om een splitsing maken tussen huisvesting en het con-
tract. Het kan goed om hier in 1 avond het gesprek over te voeren.  
De voorzitter geeft aan dat de regiegroep 15 februari over de agenda voor de vergadering van 2 
maart spreekt. 
 

4. Spreekrecht / klacht  
De griffier licht toe dat er een klacht is ontvangen over het besluit van de regiegroep om geen 
spreekrecht toe te kennen.  
Marijo Immink geeft aan dat het nu belangrijk is dat de klager wordt gehoord. Zij gaart samen 
met de burgemeester met de klager in gesprek. 
 

5. Burgerinitiatief 
De griffier licht toe dat een burgerinitiatief is ontvangen. Binnen 2 weken moet de burgemeester 
de aanvragen bericht geven of de verordening voldoet aan de vereisten uit de verordening. In dit 
geval hebben de drie vragen die gesteld worden betrekking op beleidsbevoegdheden van het col-
lege. De raad moet het verzoek dan doorzenden en kan daarbij een advies voegen. Voorgesteld 
wordt dat het burgerinitiatief wordt doorgestuurd met het verzoek dit voortvarend op te pakken 
en de raad actief te informeren over de afdoening van het burgerinitiatief. 

 
6. Rondvraag 

Piet Verheijen vraagt of de regiegroep voortaan niet altijd om 16.30 uur kan beginnen. 
Mark Verhoeven geeft aan dat hij er wel problemen heeft als hij weer fysiek moet gaan werken. 
Voor nu met thuiswerk is dit goed te schuiven. De voorzitter geeft aan dat we voorlopig, zolang 
het kan, om 16.30 uur vergaderen. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit het overleg om 17:15 uur. 
 
 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 07-09-2020 
 
 
21-09-2020 

Griffie Opvolging vacature Mark van 
Oosterwijk in regiegroep. 
 
Oproep uit laten gaan of er 
nieuwe leden zijn voor de voor-
zitterspool. Vanuit de voorzit-
terspool wordt de regiegroep 
samengesteld. 

 
 
 
Er is belangstelling getoond 
door Stijn van den Brekel. 
Besproken in de regiegroep 
30/11/2020 
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Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

2. 30-11-2020 Griffie Afgesproken wordt dat inhou-
delijke afspraken over de wijze 
waarop zaken in een vergade-
ring behandeld worden  met 
alle fractieleden worden gecom-
municeerd – niet via de voorzit-
ters. 

 

3. 30-11-2020 Griffie / 
voorzitter 

Afgesproken wordt dat als er 
wat verbeterpunten zijn dat we 
een memo sturen aan de hele 
raad. De griffie maakt een con-
cept memo en zal dit afstem-
men met de voorzitter (Sjaak 
Sperber) voor verzending naar 
alle leden van de raad (en bur-
gerleden). 

 

4. 18-1-2021 Griffier In de week van 25 januari een 
datum prikken voor een voorzit-
tersoverleg 

 

 18-1-2021  dat het college verzocht kan 
worden om waar mogelijk op de 
lijst meer termijnen aan te ge-
ven. Ook is het een verzoek aan 
voorzitters en de raadsleden en 
burgerleden om bij toezeggin-
gen in de vergadering goede af-
spraken te maken over termij-
nen. 

 

 


