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Oordeelsvormende vergadering 23 februari 2021  
Informatiebijkomst van 24 februari 
 
Mark van Oosterwijk: 
1. Het was een goede keuze om de cultuurnota anders te bespreken dan de rest van de agenda. Punt 
voor punt bespreken na een inventarisatie van bespreekpunten ging uitstekend en zorgde ervoor dat 
we het college eigenlijk nauwelijks nodig hadden. Inventariseren in de pauze van de vergadering via 
WhatsApp pakte ook prima uit en hielp me als voorzitter. Voor herhaling vatbaar.  
Bij de overige agendapunten was een klassieke bespreking in twee termijnen prima passend. Dat 
heeft wel meer de neiging om te ontsporen, merk ik.  
Het zou helpen als de Regiegroep voortaan de keuze maakt voor een bepaalde vorm. Deelnemers 
weten dan hoe zich voor te bereiden en de voorzitter heeft rugdekking.  
2. We hadden er last van dat niet alle toezeggingen uit de beeldvorming waren afgedaan en niet alle 
technische vragen beantwoord. Een vast proces met vaste deadlines zou daarbij kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld: vragen die uiterlijk een week (dinsdag dus) voor de oordeelsvormende vergadering 
gesteld worden, worden uiterlijk de dag voor de vergadering beantwoord. Dan heeft iedereen nog 
een dag om de antwoorden te bestuderen. De Regiegroep zou dit proces kunnen uitwerken en 
vaststellen.  
3. Het college had bij monde van Johan de neiging om politieke vragen ook aan ondersteuners over 
te laten. Dat hoort niet, vind ik. Ik vind het überhaupt niet nodig dat ambtenaren in 
oordeelsvormende vergaderingen aanwezig zijn. Men kan juist bij oordeelsvorming uitstekend 
souffleren zonder zelf deel te nemen.  
4. Ik merk dat ik als voorzitter de oordeelsvorming anders leid en aanpak dan anderen. Dat is 
verwarrend voor deelnemers. We doen er goed om daar eenduidigheid in te zoeken als voorzitters.  
 
Piet Verheijen: 
Goede vergadering, goed geleidt, complimenten voor Mark van Oosterwijk. De voorzitter liet niets 
aan de duidelijkheid te wensen. Wederom heeft het me gestoord dat er nog informatie op het 
laatste moment toegestuurd wordt. Wij hebben daar afspraken over en volgens mij moeten we die 
zelf eens gaan respecteren want we laten het gewoon toe dat te elfder ure nog informatie wordt 
toegevoegd. Kunnen we hier een sluitende afspraak over maken hoe hier mee om te gaan? Inbreng 
van de (ambtelijke) ondersteuners moet inderdaad beperkt worden tot technische informatie. 
Geheel eens met Mark. 
 

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/23-februari/19:30
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2021/24-februari/19:30


Trix Vissers:  
Beide vergaderingen goed verlopen. Vraag aan Mark: waar zit volgens jou het grote verschil in 
aanpak, (buiten de manier die nu van tevoren was afgesproken over de cultuurnota)?  
 
Mark Verhoeven:  
Geen opmerkingen.  


