
Memo        

  
 
Aan:   Regiegroep 
Van:   Griffie 
Betreft:   Terugblik vergaderingen 
Datum:   08-11-2021 
 

 
Besluitvormende raadsvergadering 5 oktober 2021 
 
Sjaak Sperber 
Over het geheel verliep de vergadering goed. Weer in de oude setting, riep wel weer meteen de 
mogelijkheid tot schorsing op. Jammer van de discussie over agenda / rvo. Ik kan me de 
opmerkingen van Deborah in dat opzicht goed voorstellen. Dit had beter voorbereid kunnen 
worden.  
We moeten wel de weg terug nog vinden naar de bedoeling van het BOB model. Af en toe verliep 
de discussie toch weer via het college. Moeten we in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing weer 
eens aankaarten? Misschien een combi met de regiegroep? 
Chapeau voor de mensen die hun amendementen of moties introkken naar aanleiding van de 
discussie. Dat betekent dat je bereid bent te luisteren en niet alleen te ‘zenden’ 
 
Trix Vissers 
Eens met Sjaak: wat is de bedoeling van het BOB model? Komt iedere vergadering weer ter sprake. 
 
Het vaststellen van de agenda verloopt niet goed. Als je geen wijziging meer aan kunt brengen, 
moet je niet vragen of de agenda zo kan worden vastgesteld. 
 
Verder verliep het goed. 
 
 
Beeldvormende vergadering 12 oktober 2021  
 
Sjaak Sperber 
Ik heb de vergadering via livestream gevolgd. Overigens zou het handig zijn, om op de website op 
een of andere manier aan te geven, bijvoorbeeld vanaf een half uur tevoren, wanneer die 
livestream dan start. 
 
Het was een beeldvormende vergadering. Dus, we nemen informatie toto ons. We voeren dan ook 
geen debat; hetgeen door een enkel raadslid toch wel geprobeerd werd uit te lokken, met name 
richting college. De voorzitter liet dit deels toe, maar greep uiteindelijk wel in. Het is aan de 
voorzitter, afhankelijk van de situatie, hoever je daarin moet gaan, maar ik denk dat het gisteren 
correct door de voorzitter werd gedaan. 
Er waren best wel wat technische vragen bij, maar ja, welke andere vragen blijven dan over? Met 
andere woorden: Misschien hadden we helemaal geen beeldvormende vergadering moeten 
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opzetten. ( was eigenlijk bedoeld voor aanvullende informatie naar aanleiding van de antwoorden 
op de technische vragen). 
Het commentaar op de late beantwoording van de schriftelijke vragen was deels terecht; men 
heeft die vragen erg laat ingediend. Anderzijds waren de stukken vanuit het college ook vertraagd. 
Dus, wat was er het eerst: de kip of het ei? Misschien moeten we het totale proces opnieuw 
bekijken. 
 
De sfeer was wel goed en dat mag ook wel gezegd worden. Dank aan de voorzitter, die volgens mij 
een op uitstekende wijze de vergadering geleid heeft. 
 
Mark Verhoeven 
Ik deel in deze de reactie van Sjaak (wederom) volledig. 
Complimenten aan de voorzitter van de avond; voor mij was het een goede mix zoals ik dat graag 
voor me zie in een beeldvormende vergadering over de begroting. 

 
Trix Vissers 
Ik vind dat we ook begrip moeten hebben voor elkaars omstandigheden m.b.t. vragen stellen en 
beantwoorden. 
 
Voorzitter heeft het prima gedaan. 
 
Oordeelsvormende vergadering 19 oktober 2021  
 
Trix Vissers 
Vaststellen agenda blijf ik vreemd vinden. Verder een prima vergadering. 
 
Sjaak Sperber 
De vergadering verliep goed. Er was voorafgaand gevraagd alvast thema's en eventuele 
amendementen en moties in te dienen. Thema's is goed, maar amendementen en moties waren 
volgens mij wat vroeg. Zijn ook niet specifiek ingediend, volgens mij. 
 
Mark Verhoeven 
Ik kan mij aansluiten bij wat Sjaak al heeft gezegd. Dit concept lijkt goed te passen bij het 
behandelen van de begroting. Wel moet er de volgende keer eerder en beter overleg plaats vinden 
met de Regiegroep over het tijdspad. Een schoolvakantie waardoor we in de planning tegen 
problemen aanlopen is mij inziens te voorzien; dit soort zaken zijn plan baar. 
 
Voor wat betreft de agenda (Trix) ik denk dat dit het goede momentum is om elkaar aan de 
afspraken te houden. Deze periode loopt op zijn eind, de verkiezingen komen eraan en als dit nu 
inslijt dan is dat alleen maar goed voor de start van de nieuwe raad. 
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