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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  14 december 2020, 17:30 uur - raadzaal 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Sjaak Sperber, Piet Verheijen, Trix Vissers, Johan 
Swaans (wethouder), Piet Poos (wethouder) Jolie Hasselman (secretaris) en 
Berry van ’t Westeinde (griffier) 

Afwezig   

 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Mark Verhoeven heeft zich afgemeld. Sjaak Sperber is voor-
zitter.   
 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter voegt de terugblik op de vergadering 10 december toe.  
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 30 november 2020 
Het verslag is vastgesteld. De actielijst wordt bijgewerkt.  
 

4. Terugblik vergaderingen: beeldvormend en oordeelsvormend 1 december 
- Terugblik 10 december 
Gesproken wordt over het stellen van technische vragen. Afgesproken wordt dat voorzitters hier 
toch een strikte lijn in volgen. De bedoeling is dat technische vragen zoveel mogelijk voor de oor-
deelsvormende vergaderingen gesteld moeten zijn. De antwoorden op deze vragen moeten ook 
kunnen bijdragen aan de beeldvorming, die nodig is om een goede oordeelsvormende vergade-
ring te houden. 
Technische vragen zo vroeg mogelijk indienen, uiterlijk de vrijdag voor de oordeelsvormende ver-
gadering. Vragen nav de antwoorden kunnen wel ruimte krijgen in de oordeelsvormende verga-
dering.  
 
Terugblik 10 december 
Trix Vissers vond het een goede bijeenkomst.  
De griffier geeft aan dat hij merkt dat er wat spanning op de vorm zit. Voor een dergelijke infor-
matiebijeenkomst hebben we geen formele afspraken. Het was een bijzondere situatie en een 
bijzondere bijeenkomst. Het is wel goed verlopen. In principe heeft het de voorkeur om ook in 
bijzondere omstandigheden zoveel mogelijk het gewone proces te verlopen en gewoon via de 
regiegroep een beeld- of oordeelsvormende vergadering te beleggen.  
Johan Swaans geeft aan dat dit een passende rol was.  
Piet Poos geeft aan dat de vorm wel wat onduidelijk was.  
De voorzitter vindt dat het zo even moeten laten. Bij exceptionele omstandigheden neem je ook 
exceptionele vormen aan. Het is goed om te bevestigen dat de voorzitter van de regiegroep hier 
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ook even mee op kan schakelen, met de voorzitter van de raad en de griffie. Ook even aandacht 
of dan alle leden van de raad en/of ook de burgerleden welkom zijn. 
 

5. Concept-agenda’s 
5a. beeldvormende vergadering woensdag 06 januari 2021  
De agenda is akkoord.  
 
5b. beeldvormende vergadering 19 januari 2021 
Trix Vissers vindt het filmpje wel aardig – al ziet ze de meerwaarde niet direct. 
Mark Verhoeven geeft aan dat we de cultuurnota zelf niet op de agenda staat.  
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat de cultuurnota 2 weken voor de 19e januari wordt ont-
vangen. Het college heeft alleen nog maar de platte tekst. De opmaak moet nog volgen. 5 januari 
moet het absoluut afgetikt zijn. 
Mark Verhoeven concludeert dat het beeldvormende bespreking, het stellen van technische vra-
gen naar aanleiding van het stuk op de agenda moet komen. Ook moet er ruimte zijn voor het 
gesprek met de buitenwereld. Men kan dan iets vertellen over hoe de nota tot stand is gekomen. 
Ook ruimte om met de wethouder en ambtelijke ondersteuning om verwachtingen te delen. Het 
is belangrijk om het proces in de inleiding en de uitnodiging ook goed aan te geven.    
 
5c. oordeelsvormende vergadering 12 januari 2021 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat de startnotitie mobiliteitsplan nu in het college zit. Deze zou 
hij, als het kan graag naar voren trekken.  
De voorzitter concludeert dat als we de startnotitie mobiliteit morgen toegestuurd krijgen, dan 
agenderen we deze op de oordeelsvormende vergadering.  De agendapunten schuldhulpverle-
ning en de EVZ Bels Lijntje kunnen direct door naar de besluitvormende vergadering.  
 
Besluitvormende vergadering 15 december 
Piet Poos vraagt erom om te beginnen met het voorstel rond de OZB / begroting. Het interpella-
tiedebat zou dan kunnen beginnen op woensdag, als iedereen fris is. 
Trix Vissers stelt voor om na het benoemen van Theo van der Heijden de OZB te bespreken.  
De voorzitter concludeert dat morgen bij het vaststellen van de agenda de voorzitter voorstelt 
om de OZB-verordening als eerste agendapunt te behandelen. De interpellatie komt in principe 
op woensdagavond. Er is een harde eindtijd van 23:00 uur op dinsdag. Mochten we op woensdag 
de agenda niet kunnen afronden, gaan we op donderdag verder.  
 
 

6. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 02 februari 2021 
Er zijn geen opmerkingen. 
 

7. Planning 
Het werkbezoek wordt nog even niet ingevuld naar aanleiding van de persconferentie Corona. 
Trix Vissers: vraagt naar de grondstoffen beleid evaluatie 
De griffier antwoordt dat dit integraal wordt bekeken, met oa de milieustraat. Er komt een voor-
stel – maar dat is nog niet in bezit.  
Trix Vissers vraagt of we de presentatie van de jeugdgemeenteraad in het gemeentehuis (als dat 
kan) te presenteren, waarbij alle fracties aanwezig zijn. Zou dat op 15 juni kunnen?  
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Wethouder Piet Poos vindt dat als je het doet, dat je het ook echt goed moet doen. Dan moeten 
ze echt onderdeel zijn van de reguliere vergadering. Hangt mede af van de planningen van de 
scholen voor groep 8. De verbetering van de Jeugdgemeenteraad moet ook op de agenda. 
 

8. Terugkoppeling uit/naar andere gremia 

• Werkgroep bestuurlijke vernieuwing – overleg “petit-comite” 9-12-2020 
Griffier informeert de regiegroep over de afspraak om op de heidag van de raad aadacht te be-
steden aan het samenspel raad-college-organisatie, mogelijk met hulp van de Quick Scan Lokale 
Democratie.  

• Fractievoorzittersoverleg 7-12-2020: plannen bijeenkomst over integriteit dit voorjaar 
Wordt gepland 

 
9. Wat verder ter tafel komt 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:00 uur. 
 
 
 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 07-09-2020 
 
 
21-09-2020 

Griffie Opvolging vacature Mark van 
Oosterwijk in regiegroep. 
 
Oproep uit laten gaan of er 
nieuwe leden zijn voor de voor-
zitterspool. Vanuit de voorzit-
terspool wordt de regiegroep 
samengesteld. 

 
 
 
Er is belangstelling getoond 
door Stijn van den Brekel. 
Besproken in de regiegroep 
30/11/2020 

2. 30-11-2020 Griffie Afgesproken wordt dat inhou-
delijke afspraken over de wijze 
waarop zaken in een vergade-
ring behandeld worden  met 
alle fractieleden worden gecom-
municeerd – niet via de voorzit-
ters. 

 

3. 30-11-2020 Griffie / 
voorzitter 

Afgesproken wordt dat als er 
wat verbeterpunten zijn dat we 
een memo sturen aan de hele 
raad. De griffie maakt een con-
cept memo en zal dit afstem-
men met de voorzitter (Sjaak 
Sperber) voor verzending naar 
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Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

alle leden van de raad (en bur-
gerleden). 

 


