
Memo        

  
 
Aan:   Regiegroep 
Van:   Griffie 
Betreft:   Terugblik vergaderingen 
Datum:   12-04-2021 
 

 
Werkbezoek 9 maart (milieustraat)  
Geen reacties ontvangen 
 
Besluitvormende vergaderingen 16 maart 
 
Trix Vissers:  
De vergadering verliep goed. Beter kan nog altijd dat men niet in herhaling valt. Mijn indruk was dat 
de voorzitter licht geïrriteerd raakte bij het vragenuurtje. Maar hij was misschien niet de enige. 
 
Piet Verheijen: 
Naar mijn mening verliep de vergadering goed. Goed geleidt en een erg drukke agenda toch binnen 
een fatsoenlijke tijd afgewerkt. Al er ergernis was dan snap hem ook wel. Regels moet je eenduidig 
toepassen. Zoals de burgemeester terecht aanhaalt is het ons (GR)reglement van orde en daar 
moeten we niet mee jo-jo-en. Voorkeur heeft dan ook de deadline van 09:00 uur de dag van de 
raadsvergadering. 
 
Beeldvormende vergadering 23 maart 
 
Trix Vissers: 
Het was natuurlijk heel vervelend dat we met 45 minuten vertraging begonnen. Vervelend voor de 
deelnemers, maar zeker ook voor de sprekers, de voorzitter, Carlo en Ingrid. 
Gelukkig kon de vergadering toch nog doorgaan.  
 
Erik moest er ook het hoofd bijhouden en zeker als de verbinding tijdens de vergadering niet altijd 
goed is, vraagt dat meer van een voorzitter. 
Maar Erik is dat wel toevertrouwd.  
 
Wat kan er beter? 
De verbinding voor de lifestream ruim voor aanvang van de vergadering testen. 
Ik weet niet of dat mogelijk is en als je hem ’s middags test dan kan er ’s avonds toch iets fout gaan. 
Misschien een uur van tevoren of zo. 
 
Sjaak Sperber: 
Ik heb de vergadering in eerste instantie via de livestream willen volgen. Daarna 'illegaal ingelogd 
en zo de vergadering  gevolgd. Ben wel om 11 uur afgehaakt. Jammer dat op de livestream alleen in 
het begin even vermeld stond dat de vergadering 'gepauzeerd'  (graag wel wat correct Nederlands 
gebruiken, dit was een Engelse term letterlijk in Nederlands vertaald. Best wel irritant) was, daarna 
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geen bericht meer. Dus ik weet niet hoeveel mensen er zijn afgehaakt zonder dat ze wisten wat er 
aan de hand was. 
 
Altijd moeilijk gebruikers spreekrecht af te kappen, maar deze meneer maakte wel erg gebruik van 
de beleefdheid en coulance van de voorzitter. Jammer, maar wel begrijpelijk, dat het toch nodig is 
gebleken dat we eerst nog oordeelsvormend moeten praten over het inkooptraject. hopelijk komt 
de vergadering op 6 April daarmee niet teveel onder druk te staan. 
 
Piet Verheijen: 
De late start is al genoeg over gezegd. Jammer maar de volgende keer beter. 
Ik had het gevoel dat de voorzitter niet helemaal goed in zijn rol zat. Zal zeker te maken hebben 
gehad met de trubbelige start. Op het eind was er even de neiging om te stoppen zonder de twee 
gasten van de raad aan te horen. Dit kan natuurlijk niet en is gelukkig ook niet gebeurt. 
 
Besluitvormende vergaderingen 30 maart en Oordeelsvormende vergadering 30 maart 

 
Sjaak Sperber: 
De besluitvormende vergadering duurde vrij lang. Dit hadden we kunnen voorzien., ondanks dat we 
om 18:00 begonnen waren. 
Daardoor kwam de oordeelsvormende vergadering toch in tijdnood. Overigens was het verloop van 
die vergadering goed. 
 
Piet Verheijen: 
Buiten wat reeds opgemerkt is heb ik geen toevoegingen.  
 
Trix Vissers:  
Geen opmerkingen.  

 
Oordeelsvormende vergadering 6 april 2021  
 
Sjaak Sperber: 
Naar mijn idee verliep de vergadering goed. Opvallend was wel dat,bij de behandeling van de REKS 
er insprekers waren, die op specifieke lokale situaties ingingen. Deze werden weliswaar genoemd in 
het document, maar duidelijk als voorbeeld. Er was duidelijk aangegeven, ook bij het begin van de 
vergadering, dat deze nu niet aan de orde waren; maar het regionaal inkoopbeleid. Dus hadden we 
hier scherper op toe moeten zien. Lijkt me in dit geval een taak voor de griffie. we maken best vaak 
uitzonderingen door zoveel mogelijk ruimte te geven aan insprekers, maar we vergeten daarbij dat 
we ook nog efficiënt willen vergaderen… 
 
bij het inkoopbeleid sociaal domein had ik het gevoel dat de ambtelijke ondersteuners hier en daar 
de vergadering 'overnamen' (enigszins gechargeerd, deze opmerking). Wel interessante informatie, 
natuurlijk, maar had die niet beter bij de stukken kunnen zitten? Verder werd vanuit de vergadering 
uitdrukkelijk gevraagd of Harrie Verbon niet nog meer te melden had? Dit werd - terecht - door de 
voorzitter niet gehonoreerd. De rekenkamer was bij de beeldvorming al uitgebreid aan de orde 
geweest. 

 
Piet Verheijen: 
Wat me opviel is dat we afweken van de voorgestelde procedure. Duidelijk waar te nemen bij de 
behandeling van het strategisch inkoopbeleid. De puntsgewijze behandeling had niet iedereen goed 
op het netvlies en vervolgens werd hier los mee omgegaan. 
Persoonlijk ben ik geen voorstander van voorgeprogrammeerde bespreekpunten. Het dwingt je als 
raadslid in een keurslijf en er kunnen voor jouw belangrijke bespreekpunten niet aan de orde 
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komen omdat deze buiten de procedure vallen. De bespreekpunten kwamen uit een stuk van 
oktober 2020 en tussentijds is er nog veel informatie binnen gekomen. 
Verder goed! 
 
Nog even naar aanleiding van de rol van Verbon. Harry zit er om de raad van advies te dienen. Als 
de raad er om vraagt hoort hij ook het woord te krijgen. Waarom was hij anders uitgenodigd?  
 
Trix Vissers: 
Ik begrijp jullie opmerkingen. Geef hierop even mijn  mening. Iets uitgebreider dan anders omdat ik 
voorzitter was. 
 
Wat betreft de REKS 
Ben het met Sjaak eens. Maar het zou dan idd meteen moeten worden aangegeven als iemand een 
beroep doet op het spreekrecht. Nu kon dit niet meer worden geweigerd. 
De vorige vergadering hadden zij lang zitten wachten en kwamen uiteindelijk niet aan bod. Voor 
het lange wachten hebben zij een bloemetje gekregen. 
De raad stelde toch nog  vagen, ook al was aangegeven dat het niet  om lokaal beleid ging.  Gezien 
de situatie vond ik het wel erg ‘hard’ om dat af te kappen.  
 
Vragen aan jullie (omdat ik het niet zeker weet):  
- Is het niet zo dat mensen altijd in  mogen spreken ook al staat het niet op de agenda?  
- De griffie is toch niet altijd op de hoogte van de tekst van de insprekers? 
Met de heer Verbon was afgesproken dat hij geen verdere toelichting meer zou geven (wilde hij 
ook niet). Had iemand van de raad dat gewild, dan had hij/zij 
hiertoe een verzoek  in moeten dienen bij de regiegroep, zoals Mark Verhoeven dat ook had gezegd 
in de eerste vergadering. 
Ik heb aangegeven dat men van hem een toelichting kon vragen op een bepaald antwoord als men 
dat nodig vond. 
 
Wat betreft sociaal domein 
In navolging van een eerdere door Mark van Oosterwijk geleidde vergadering hebben we volgens 
mij in de regiegroep gezegd dat het wel handig is om 
sommige onderwerpen in blokken op te delen. Hier was dat ook makkelijk omdat er 6 zienswijzen 
waren en 3 praatplaten. Niet iedereen had het ook zo voorbereid. Daarop heb ik gezegd dat er na 
de behandeling van de zienswijzen en praatplaten ruimte was voor andere inbreng. 
We hebben het puntsgewijs behandeld en als laatste dus de ruimte daarvoor. 

 
Mededeling vanuit afdeling griffie over de verstoringen tijdens de vergaderingen van 30 maart en 6   
april:  
 
Carlo Zwartendijk:  
De vergaderingen van 23 en 30 maart werden gekenmerkt door technische storingen, die tot 
tijdelijke stillegging van de vergaderingen hebben geleid. 
Op 23 maart ontstond allereerst een korte vertraging doordat de griffie de verkeerde stream had 
opgestart. Vervolgens bleek de omschakeling naar de juiste stream niet goed mogelijk. Dit heeft 
allereerst tot enige vertraging geleid. Kort daarna bleek dat de website raad.goirle.nl niet goed 
bereikbaar was, waardoor de livestream niet (goed) te volgen was. 
Op 30 maart bleek bij de tweede besluitvormende vergadering wederom de website niet goed 
bereikbaar te zijn, waardoor de vergadering enige tijd is stilgelegd. 
Op beide avonden en ook de dagen erna is intensief contact geweest met onze leverancier 
Gemeenteoplossingen. Uit dit contact is ons gebleken dat de slechte bereikbaarheid van de servers 
op beide avonden veroorzaakt werd door (meerdere) zogenaamde webcrawlers. Dat is software 



van zoekmachines die (ongevraagd) websites bezoeken en vervolgens in kaart brengen (indexeren). 
Het vervelende van de software die onze servers bezocht is dat zij zich niet hielden aan geldende 
protocollen en steeds wisselende IP-adressen gebruikte, waardoor voorkomen of oplossen van 
problemen wordt bemoeilijkt. 
 
Zeker na 30 maart heeft de leverancier, zo lijkt het, kosten nog moeite gespaard om de beveiliging 
van de servers sterk te verhogen, uiteraard met de bedoeling dat de servers goed kunnen blijven 
functioneren. Tijdens de vergadering van 06 april is dat ook weer prima gelukt. We blijven in 
gesprek met de leverancier over beveiliging en ondersteuning bij incidenten. 

 
 


