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Verslag 
 

 

Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  8 november 2021, 17:30 uur - Raadzaal 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Sjaak Sperber, Trix Vissers wethou-
der Swaans, gemeentesecretaris Hasselman, griffie B. van ’t Westeinde, Mark 
van Stappershoef (later) 

Afwezig   

 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld.  
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 27 september 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Terugblik vergaderingen:  

Trix Vissers vraagt aandacht voor de bedoeling van het BOB-model. Er is regelmatig 
onduidelijkheid. We moeten ook compassie met elkaar hebben.  Het is goed om te reflecteren op 
vergaderingen en uit te leggen hoe het zit. De raad moet worden geïnformeerd over de 
werkwijze.  
Sjaak Sperber vindt het jammer dat er verschillende beelden zijn over wat je in een 
beeldvormende vergadering kunt doen. Dat leidde weer tot discussie in de vergadering over de 
strategische heroriëntatie. Afgesproken is dat de financiële problematiek en het visiestuk uit 
elkaar worden gehaald.  
De voorzitter geeft aan dat de avond goed was voorbereid. Concludeert dat niemand zich had 
voorbereid op de vraag hoe we nu verder met dit proces gaan. Welke kant gaan we dan op? Er 
komt nu een procesvoorstel. Het college is daarvoor nu in de lead.  
Piet Verheijen vindt het dat het voorstel nu in een oordeelsvormende vergadering besproken 
moet worden. Dat is de logische stap in de vergadercyclus. Piet Verheijen vraagt sturing van het 
college. 
Wethouder Swaans geeft aan dat er een opdracht ligt dat gekomen moet worden tot een 
raadsvoorstel.  
Burgemeester Van Stappershoef geeft aan dat er oprecht geen beeld vooraf was, wat nu de 
volgende stap is. Morgen komt het kernteam in het college met een concreet vervolgvoorstel. Ik 
zou het vooral een proces van de raad willen houden. Vraagt zich af waarom veel raadsleden niet 
waren. 
Piet Verheijen vraagt zich af of we naar ons BOB-model moeten kijken. Bij de 
begrotingsvergadering hebben we strikt de opzet van een oordeelsvormende vergadering 
aangehouden. Heeft daar alleen complimenten over gekregen. Werkte dit nu prettig? 
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Mark Verhoeven geeft aan hier veel complimenten over te hebben gehoord. Vond de 
vergadering goed voorgezeten. Af en toe kon het college toch inspringen. Denkt dat het goed is 
om in de voorbereiding van de nieuwe raad gekeken moet worden hoe we dit anders kunnen 
doen. Het oude model moet ook nog een beetje uitslijten. 
De burgemeester geeft aan dat het BOB-model nog niet gebruikt wordt, zoals het gebruikt moet 
worden. We moeten niet alles op dezelfde manier doen. Dat kan nog beter en anders. Daar ligt 
ook een rol bij het college en de ambtelijke organisatie. Het model wordt niet voldoende 
uitgenut. Vindt de regiegroep wel sterk.  
De griffier geeft op vraag van de burgemeester aan dat het aantal avonden dat de raad vergadert 
niet echt is toegenomen. In het verleden werden er 3 of vier commissievergaderingen gehouden 
in een week en was de doorlooptijd van de cyclus korter (meer cyclussen in een jaar). De 
werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing buigt zich nog over de notitie over de bedoeling van het 
BOB-model. 
 
 

5. Concept-agenda’s 
De voorzitter vraagt aan de griffie om de volgende keer de nummering gelijk te houden. 
5.a. Oordeelsvormende (i.p.v. beeldvormende) vergadering 23 november 2021 

Sjaak Sperber is bang dat we deze vergadering niet gaan redden. Er zijn veel onderwerpen 
waarvoor een kwartier ingeroosterd is.  
De burgemeester vindt de visie op dienstverlening eigenlijk des colleges, er ligt wel een mo-
tie uit de raad, waardoor ervoor is gekozen dit aan de raad te sturen. 
De voorzitter merkt op dat er dan ook een rekenkamerrapport komt over dienstverlening.  
Besloten wordt het rapport van de Rekenkamercommissie te parkeren. Het audit-comité 
spreekt hier op 17 november over. De visie op dienstverlening wordt doorgeschoven naar 
naar januari – gelijktijdig met het Rekenkamercommissie rapport. De verordeningen tarie-
ven worden doorgeschoven naar de besluitvormende vergadering.  
Trix Vissers vraagt of iemand haar kan waarnemen, wanneer zij niet in staat is de vergade-
ring voor te zitten. 
Mark Verhoeven concludeert dat Erik Schellekens wordt benaderd (vervanger bij rooster). 
Het is handiger om voor de voorbereiding om Erik direct in te schakelen.  

   
5.b. Besluitvormende Hamerraadsvergadering 30 november 2021 

De agenda wordt vastgesteld.  
5.c. Oordeelsvormende vergadering 30 november 2021 
De agenda voor de vergadering van 30 november wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De voorzitter vraagt om de planning voortaan aansluitend aan de de agenda’s te agenderen bij 
de regiegroep. 
 

6. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 21 december 2021 
De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  
Aan de regiegroep wordt de vraag gesteld om in te schatten of sommige stukken (met name 
raadsinformatie) wellicht extra aandacht vragen. 
 
 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/21-december/19:30
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7. Extra regiegroep in december  

De regiegroep waarin de agenda en stukken voor deze cyclus worden besproken is gepland op 
maandag 20 december 2021. De griffie kan dan de stukken voor het Kerstreces verzenden aan de 
raad. 
Sjaak Sperber heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op 6 december, wel op 20 
december. 
 

8. Planning  
De planning wordt vastgesteld. Opgemerkt wordt door de burgemeester dat het op 11 januari 
nieuwjaarsreceptie is.  
De regiegroep vraagt wie de bijeenkomt op een dinsdagavond plant. Moet dat op een dinsdag? 
 

9. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
Sjaak Sperber vraagt naar de uitvoeringsagenda cultuur. Deze staat niet op de planning. De 
uitvoeringsagenda zou in ieder geval in de raad worden gebracht met de financiële paragraaf. 
Wethouder Swaans geeft aan de uitvoeringsagenda Sociaal Domein en het uitvoeringsprogramma 
cultuur samen te laten lopen.  
Sjaak Sperber vraagt om dit dan wel in de toezeggingenlijst te vermelden. 
Wethouder Swaans zegt toe dit aan te vullen.  
De voorzitter geeft aan dat er nog veel oude moties instaan. Is het niet goed om te communiceren in 
hoeverre de moties nog actueel zijn? Geef na de kerstvakantie nog eens aan hoe het hiermee staat. 
Na de raadsvergadering gaan de grijsgemaakte punten eraf.  
 
 
Vergaderorde begroting 
Sjaak Sperber geeft aan dat we ooit in de regiegroep hebben afgesproken dat we bij de begroting 
een andere volgorde willen houden voor de beschouwingen. Dit soort afspraken moeten we blijven 
monitoren. Het zou goed zijn de afspraken te blijven herhalen.  
De voorzitter concludeert dat de manier waarop we dit met elkaar hebben besproken niet handig 
was.  
 
10. Wat verder ter tafel komt 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:00 uur.  
 

 


