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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 8 maart 2021, 16.30 uur tot uiterlijk 
18:30 uur via pexip.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vaststellen verslag van de regiegroep van 1 maart 2021 

 
4. Terugblik vergaderingen  

Oordeelsvormende vergadering van 2 maart 
Bijgevoegd ter informatie ook een terugkoppeling over de ervaringen met het spreekrecht bij de 
vergadering over cultuurbeleid.  
 

5. Concept-agenda beeldvormende vergadering 23 maart  
Een drietal onderwerpen is aangemeld.  

• Politiek cafe mobiliteitsbeleid 

• Proeftuin (deel Fokmast) 

• Inkoop sociaal domein 
Gelet op de beschikbare tijd adviseert de griffie voorrang te geven aan de proeftuin en de inkoop sociaal 
domein vanwege de urgentie en de financiele en maatschappelijke impact van de andere twee 
onderwerpen. Voorstel is om in overleg met het college te kijken of en in welke vorm het politiek cafe een 
plek krijgt in de komende periode.  
 

6. Concept-agenda besluitvormende vergadering 30 maart 
In deze vergadering staat de benoeming van een nieuwe wethouder geagendeerd. Over de benoeming 
moet schriftelijk gestemd worden. De regiegroep wordt gevraagd een uitspraak te doen over de manier 
waarop stemming gaat plaatsvinden. Zie voor een toelichting de bijgevoegde memo. 
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7. Concept- agenda oordeelsvormende vergadering 30 maart 
Ook gelet op de voorafgaande besluitvormende vergadering – is het de vraag of het tijdschema niet te 
ambitieus is. Mogelijke alternatieven zijn heel de vergadering verplaatsen een dinsdag 6 april – of op 
voorhand aangeven dat de oordeelsvormende vergadering om 22.30 uur wordt geschorst en wordt 
voortgezet op 6 april. Op 31 maart is er een bijeenkomst van de regio Hart van Brabant waar de heren 
Gabriels en Verheijen en de griffier bij aanwezig moeten zijn. 
 

8. Planning 2e kwartaal 2021 
Opnieuw geagendeerd (afspraak 1 maart). Onder andere aandacht voor de planning voorjaarsnota.  
Vaststelling voorstel omgevingsvisie door college is gepland op 6 april 
Vaststelling voorjaarsnota door het college wordt voorzien op 20 april 2021.  

 
9. Reglement van Orde 

Bijgevoegd zijn de stukken. De griffie heeft nog geen gelegenheid gehad de stukken nog te controleren op 
actualiteit. Insteek van dit voorstel is om de huidige werkwijze te beschrijven en daarmee vast te leggen. 
Ook deze werkwijze is niet in beton gegoten. De raad zal moeten blijven ontwikkelen, onder andere om 
goed te kunnen blijven aansluiten bij de inwoners.  
In vorige geprekken over het Reglement is het vaak gegaan over spreekrecht. De griffie werkt nu aan een 
overzicht van manieren waarop inwoners betrokken kunnen worden bij het werk van de raad. De intentie 
van het spreekrecht is daarbij dat inwoners de gelegenheid hebben om de raad op voorgenomen besluiten 
(raadsvoorstellen) nog een keer mee kunnen geven wat zij daarvan vinden. Het betrekken van inwoners 
gaat verder – bijvoorbeeld door het schrijven en behandelen van brieven, spreken in beeldvormende 
bijeenkomsten, werkbezoeken, burgerinitiatief, enzovoorts. De griffie probeert deze vormen in kaart te 
brengen. Waar nodig wordt met de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing naar aanvullende vormen 
gekeken.  
 

10. Wat verder ter tafel komt 
 

11. Sluiting 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 
 


