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Besluitvormende vergadering 2 februari 2021   
Onderwerpen vergadering: o.a. Leijeoever, rekenkamerrapport en APV. 
 
Trix Vissers:  
Over het algemeen verliep deze vergadering wel goed. Venijn in de staart: Veel vragen aan B&W. 
Dit lijkt me een incident, dus weet ik niet of we daar dan op moeten acteren. 
  
Sjaak Sperber:  
Ben het met Sjaak eens dat de vergadering goed verliep. Wel heb ik een opmerking over het 
vragenuurtje. We moeten nog steeds het RvO van orde voor vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van Goirle bespreken/vaststellen. (Voor Mark en Berry: staat niet bij 

de stukken zoals ik jullie eerder mailde). Mark van O., Berry en ik hebben het een jaar geleden voor 
de regiegroep voorbereid: van opmerkingen en vragen voorzien. Bespreking is er tot nu toe niet 
van gekomen. 
  
Een van de gemaakte opmerkingen: 
Bediscussiëren of de naam vragen uur/halfuur wordt. Zeker als het vragenuur aan het begin van de 
vergadering staat is het goed om de tijd te beperken, zodat er ook voldoende ruimte blijft voor 
besluitvorming. Wellicht is het woord “vragenuurtje” ook een goed alternatief. De vraag is of je het 
vragenuurtje spontaan wilt houden: dan is aanduiden onderwerp voldoende. Met aanleveren 
vragen wordt het waarschijnlijk een voorleesuurtje. Voor de raad is het ook belangrijk om de 
verschillende instrumenten goed te verkennen. Het vragenuurtje te gebruiken voor actuele, korte 
vragen. Schriftelijke vragen voor zaken die meer tijd hebben, die meer uitzoekwerk vragen, die 
dieper gaan. Als je echt het naadje wil weten is er het recht van interpellatie 
 
Zou het RvO graag agenderen om te bespreken in de regiegroep en daarna in de raad. 
 
Beeldvormende vergadering 8 februari 2021 (stichting Jong)  
 
Trix Vissers:  
Vergadering verliep goed. Eric had het goed in de hand.  Was toch een bijzondere vergadering. 
Sommige vragen kwamen, op een iets andere manier gesteld, wel een aantal keren voor. Maar 
storend was dat voor mij niet. De vergadering zou iets minder lang hebben geduurd. 
  
 
 

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/08-februari/19:30


Opmerking: 
De voorzitter bepaalt vooraf hoe hij/zij het gaat doen. Als het niet zo loopt dan verwacht, kan hij/zij 
dit in de loop van de vergadering aanpassen. 
  
Hier werd door een van de deelnemers gevraagd waarom hij iedere keer aan de vragensteller vroeg 
of het antwoord voldoende was. Ik zou dit soort opmerkingen liever achteraf zien.  
  
Idee: 
- Af en toe aan alle raads- en burgerleden vragen wat zij van de vergadering vonden. 
- Aangeven dat iedereen na de vergadering aan de voorzitter van de regiegroep  en Berry eventuele 
opmerkingen door kan geven. 

 
Sjaak Sperber:  
Ik kan voor een groot deel met Trix mee redeneren. Ik vond dat Erik het erg goed deed. Het was 
soms  moeilijk om deelnemers op het juiste pad te houden. Soms werden de vragen wel wat erg 
politiek ingekleurd en dat was, ook volgens de initiatiefnemers destijds, nadrukkelijk niet de 
bedoeling. Het dreigde daardoor af en toe toh een welles-nietes spel te worden. Ook ben ik 
benieuwd hoezo er partijen zijn die zij willen gaan beraden. Deze vergadering is gepresenteerd als 
een sluitstuk, toch..? 
 
Beeldvormende vergadering 9 februari organisatieontwikkeling en MidPoint 
 
Sjaak Sperber:  
Ik heb deze vergadering zelf voorgezeten. 
 
Organisatieontwikkeling 
Hoewel de inleiding(en) wat uitliepen, was dat niet hinderlijk. De presentatie was door de secretaris 
en de leden van het MT goed voorbereid, en vooral concreet. Ook vanuit de vergadering verliepen 
de vragen op een duidelijke en concrete manier. Geen commentaar dus. 
 
MidPoint 
Ook de presentatie van Bas Kapitein was helder; de vraag wat MidPoint nu voor Goirle opbrengt 
werd wat minder concreet beantwoord; maar dat is inhoud. Iedereen heeft de kans gekregen 
vragen te stellen en ze beantwoord te krijgen. Overigens is toegezegd dat de presentatie van 
MidPoint ter beschikking komt. 
 
Trix:  
Mee eens (over wat Sjaak heeft verteld over de organisatieontwikkeling) en goed voorgezeten.  
Wat ging goed? Wat kan beter? heeft geen betrekking op de inhoud. Maar om even op Sjaak te 
reageren: het ontbrak aan concrete voorbeelden en cijfers. Daar was wel om gevraagd.  De heer 
Kapteijns zorgt nog voor  statistieken en cijfers zodat het duidelijker wordt wat nu de opbrengst 
voor Goirle is. 
  
Ook deze vergadering werd goed voorgezeten. Maar wat Sjaak zelf al zei: “ik zal wel op mijn  
donder krijgen van de regiegroep”. En idd Sjaak, bij deze.  
De voorzitter geeft niet zijn/haar mening en ook geen persoonlijke waarnemingen. Dit gebeurt 
overigens wel vaker. Zouden we toch meer op moeten letten. 
(En doe je het toch, doe het dan nadat de raads- en burgerleden hun  vragen hebben gesteld). 
  
Wat mij nog opviel is dat de voorzitter iedereen bij de voornaam noemde, wat niet gebruikelijk is. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/09-februari/19:30

