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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  20 december 2021, 17:30 uur - Pexip 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Sjaak Sperber, Trix Vissers wethou-
ders Franssen en Swaans, gemeentesecretaris Hasselman, griffier B. van ’t West-
einde 

Afwezig  - 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 8 november 2021 
Het verslag wordt met complimenten vastgesteld. 
 
4. Terugblik vergaderingen:  
Besluitvormende raadsvergadering 9 november 2021 
Oordeelsvormende raadsvergadering 23 november 2021 
Hamerraadsvergadering 30 november 2021 
Oordeelsvormende raadsvergadering 30 november 2021 
 
Piet Verheijen vraagt naar aanleiding van de oordeelsvormende vergadering op 30 november dat het 
prettig werkt als er een griffier naast je zit die alles in de gaten houdt. Complimenten voor de griffie! 
 
5. Concept-agenda’s 

5.a. Beeldvormende  vergadering 11 januari 2022 (geen onderwerpen – nieuwjaarsreceptie) 
Gaat niet door. 
5.b. Besluitvormende (hamer)raadsvergadering 18 januari 2022 

De voorzitter stelt de vraag of we een hamerraad door laten gaan, of de onderwerpen doorschuiven 
naar 8 februari, waardoor de oordeelsvormende vergadering kan beginnen om 19.30 uur. 
Wethouder Franssen geeft aan dat de suppletieuitkering bommenregeling haast heeft. Wethouder 
Swaans relativeert dit.  
Wethouder Franssen merkt op dat de Verklaring van Geen Bedenkingen Abcovensedijk nog 
terugkomt als er zienswijzen zijn ingediend. Als de raad op voorhand aangeeft dat men erachter 
staat, dan kan de procedure ter inzage worden gelegd, waarna het bij zienswijzen terugkomt in de 
raad.  
De regiegroep concludeert dat de Verklaring van Geen Bedenkingen dusdanig urgent is dat we deze 
graag zo snel mogelijk willen behandelen, zodat procedures doorlopen. Besloten wordt dat de 
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hamerraad doorgaat, maar dat strakker op de tijd wordt gestuurd, zodat de oordeelsvormende 
vergadering om 20:00 uur kan beginnen. 
 
      5.c  Oordeelsvormende vergadering 18 januari 2022 
Afgesproken wordt dat deze om 20:00 uur begint. De griffier merkt op dat de Rekenkamercommissie 
te gast is geweest bij het audit-comité, wat leidt tot aanpassing van het voorstel. 
 
 
6. Planning  
Zie bijgevoegde overzichten. 
Sjaak Sperber wil nog voor de verkiezingen spreken over de uitvoeringsagenda cultuur. Doet een 
dringend beroep op de wethouder. 
Wethouder Swaans geeft aan dat hij dit aankaart. Hij weet niet waarom dit in de planning niet 
voorkomt.  
De voorzitter vraagt zich af of de discussie nota differentiatie rioolheffing niet naar de nieuwe raad 
moet. Deze vraag stelt hij in zijn algemeenheid. 
Sjaak Sperber denkt dat dit door moet schuiven naar de nieuwe raad. Is een principiële discussie.  
De voorzitter vraagt naar de diverse bestemmingsplannen.  
De griffier geeft aan dat er mogelijk nog meer bestemmingsplanwijzigingen komen. Initiatiefnemers 
zitten op plannen te wachten. Het voorontwerp bestemmingsplan Bakertand is geen wettelijke 
verplichting, maar iets waar de raad bewust positie kiest. Hier is een keuze om dit te behandelen. 
De regiegroep besluit om 15 februari (beeldvorming) te reserveren om als dat nodig is extra ruimte 
te hebben om de bestemmingsplannen te bespreken. Er wordt nu besloten de beeldvormende 
vergadering niet door te laten gaan.  
De voorzitter concludeert dat de rekenkamerrapporten mogelijk later komen. De 
verzamelverordening Sociaal Domein laten we staan. Gevraagd wordt naar het masterplan 
sportparken. Dit is strategisch een belangrijke keuze. Moet dat deze raad? 
Sjaak Sperber vraagt zich af of uitstel ook voor de verenigingen goed is. Geeft aan dat ook naar de 
historie gekeken moet worden.  
Piet Verheijen geeft ook aan dat uitstel wellicht ook niet goed te verkopen is, omdat dit onderwerp al 
lang op de agenda staat.  
Wethouder Swaans wil dit met de wethouder Van de Wiel bespreken. 
 
7. Voorzittersschema tot en met maart 2022 
Sjaak Sperber en Trix Vissers geven aan beschikbaar ter zijn voor extra vergaderingen, omdat zij de 
afgelopen periode succesvol zijn vervangen. 
De voorzitter concludeert dat het schema is vastgesteld. 
 
8. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 8 februari 2022 
Hierbij zijn geen opmerkingen. 
 
9. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
De voorzitter vraagt het college om het overzicht nog een keer voor januari te actualiseren. Het zou 
goed zijn dat de nieuwe raad met een beknopt lijstje kan beginnen.  
De secretaris geeft aan dat het morgen nog op de agenda staat.  
Liselotte Franssen geeft aan dat er wel een aantal zaken doorlopend zijn. Bijvoorbeeld 
natuurinclusief bouwen.  
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Sjaak Sperber stelt voor dat er in een actief document wordt gecommuniceerd welke moties nog 
openstaan en wat kan worden afgesloten.  
Wethouder Franssen neemt dit mee naar het college.  
Piet Verheijen vraagt naar de motie huisvesting jongerenwerk. Kan daar een reële datum bij gezet 
worden? 
De secretaris geeft aan dat dit na de ondertekening van de afspraken met het voorliggend veld.  
De inkoop voorliggend veld ligt morgen in het college. 
Wethouder Swaans geeft aan dat hier een adviesnota over komt.  
 
10. Wat verder ter tafel komt 
Er zijn geen andere zaken.  
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:42. 
 
 


