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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  30 augustus 2021, 17:30 uur - Raadzaal 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Sjaak Sperber, wethouder Swaans, 
burgemeester Van Stappershoef, loco-secretaris Lathouwers, griffie B. van ’t 
Westeinde en C. Zwartendijk 

Afwezig  Trix Vissers, Jolie Hasselman (secretaris) 

 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
  

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 19 juli 2021 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

4. Terugblik vergaderingen:  
Er zijn geen vergaderingen om op terug te blikken. 
 

5. Overzicht voorzittersschema 2e helft 2021 
Het voorzittersschema wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat nog apart contact wordt opge-
nomen met Mark van Oosterwijk over zijn beschikbaarheid.  
 

6. Concept-agenda’s 
6.a. Beeldvormende vergadering 7 september 2021 

De burgemeester licht toe dat het beleid van de organisatie is dat er geen grote bijeenkom-
sten. Er wordt ook geen afscheid genomen van medewerkers bijvoorbeeld.  
Geconcludeerd wordt dat deze bijeenkomst wel kan plaatsvinden onder de coronabeperkin-
gen. Er zijn 16 initiatieven en 3 tafels. Per fractie kunnen er 2 raadsleden aanwezig zijn. Er 
wordt een looproute gemaakt en een protocol over hoe door de ruimte verplaatst moet 
worden. Voordeur in, vaste route, kantine uitgang. Afgesproken wordt dat communicatie 
wordt betrokken bij de organisatie. Er wordt gepast ruchtbaarheid gegeven aan dat we dit 
doen, omdat het niet openbaar toegankelijk is. Geen plenaire opening en sluiting. In overleg 
met de ambtelijke organisatie wordt gezorgd voor transparante terugkoppeling ook naar de 
raads- en burgerleden die niet aanwezig konden zijn. Naar aanleiding van het verzoek van 
Henk Gabriëls wordt geoordeeld dat betrokkenheid van de Rekenkamercommissie in deze 
beeldvormende avond niet binnen het programma past.  
6b. Besluitvormende raadsvergadering - hamerraad 14 september 2021 
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Aan de agenda wordt de benoeming van een burgerlid voor CDA toegevoegd.  
Naar aanleiding van de ontvangen reacties uit de raad wordt geconcludeerd dat het Regle-
ment van orde op de hamerraad geagendeerd kan worden. 
Gesproken wordt over de agendering van Bakertand, naar aanleiding van het verzoek om 
spreekrecht door bewoners van de Boemerang. De regiegroep is van mening dat de betrok-
kenen schriftelijk contact kunnen opnemen met de raad. De regiegroep is van mening dat bij 
de besluitvorming dit voorjaar de standpunten ruim zijn toegelicht. De regiegroep is niet be-
naderd vanuit de raad over het agenderen van dit voorstel als B-stuk. 
Door Arno de Laat is verzocht de bespreking van de ontwerp verklaring van geen bezwaar 
naar de oordeelsvormende vergadering te verplaatsen. Hierover wordt uitgebreid gespro-
ken. De regiegroep overweegt dat voor de standpunten van omwonenden (en eventueel het 
B-team, waar Arno de Laat naar verwijst) ruimte is om zienswijzen in te dienen op het voor-
nemen. De afweging volgt bij definitieve vaststelling van de VVGB. De griffie wordt verzocht 
om aan Arno de Laat en belanghebbenden aan te geven wanneer hun moment is om in-
vloed te hebben/het voorstel te bespreken. De griffie wordt ook verzocht om een verduide-
lijkende tekst in de agenda over deze procedure op te nemen. Zo mogelijk ook met globaal 
tijdspad. 
 
6c. Oordeelsvormende vergadering 14 september 2021  
De regiegroep constateert dat er voor deze vergadering veel punten staan geagendeerd. 
Oordeelsvormende vergadering 14 september 2021 Veel agendapunten. Drukke agenda’s 
2e halfjaar.  
 
6d. Oordeelsvormende vergadering 21 september 2021 
Wegenbeleidsplan volgt nog, moet met begroting worden ingezonden. 
Hoofdroute Riel kan van de agenda. Wordt mogelijk meegenomen in de begroting. 
Agenda’s blijven zoals ze zijn. Aandacht gevraagd van griffie voor sprekers die niet bij evt. 
verschuiving tussen 14 en 21 september voor niets hoeven komen. 
6e. Beeldvormende vergadering 28 september 2021 
Op agenda zal nadere duiding worden gegeven aan opzet van het onderwerp sociaal do-
mein. 

 
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 05 oktober 2021 
De regiegroep bespreekt de lijst niet. Opgemerkt wordt dat er geen link stond bij het agendapunt 
in het RIS, wel op de agenda. 
 

8. Afspraken BURAP 
De opzet van de Burap 2 zal gelijk zijn aan die Burap 1. De stukken worden uiterlijk 28 oktober door 
het college aangeleverd en daarna direct met de hele raad gedeeld. De raad kan vervolgens tot 
dinsdag 16 november 9:00 uur vragen stellen. Het college zorgt voor de beantwoording op uiterlijk 
23 november.  
Het voorstel is om de beeldvormende vergadering van 23 november te laten vervallen. De regiegroep 
neemt kennis van de RIB van het college. Het auditcomite spreekt volgende maand nog over dit 
onderwerp. 
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9. Concept vergaderschema 2022  

Sjaak Sperber merkt op dat het reces moet ook reces zijn. Geen vergaderingen in plannen. Sjaak 
Sperber spreekt de wens uit om geen voorjaarnota te plannen in het verkiezingsjaar. 
De regiegroep kiest voor scenario 1. Johan Swaans komt terug op de vraag wel/geen perspectief-
nota. 
 

10. Planning  
Zie bijgevoegde overzichten. Oer de planning wordt verder niet gesproken. 
 

11. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
Zie bijlagen. 
Piet Verheijen geeft een compliment over de raadsinformatiebrief over niet afhandelen van toe-
zeggingen/moties. Het is goed dat keuzes worden gemaakt. Te lang zaken laten liggen maakt het 
onduidelijk. Roept het college op regelmatig aan te geven wat het college nog wel en niet gaat 
doen. Kan uitvoering wel waar gemaakt worden? Graag wel met wat meer toelichting. Niet te 
vaak het corona-argument gebruiken. 
De burgemeester geeft aan dat corona geen schaamlap is. Niet alleen uitval door corona, maar 
vooral ook inzet van medewerkers op het corona-dossier. 
Sjaak Sperber doet een constatering o.b.v. de lijsten. Vaak zijn zaken leeg (geen reactie college) 
of afgedaan. Hij vraagt er aandacht voor om de voortgang beter in beeld te brengen. 

 
12. Wat verder ter tafel komt 

Sjaak Sperber vraagt naar de afspraak om fysiek te vergaderen tenzij. Wat doen we nu?  
De regiegroep spreekt uit fysiek te vergaderen, tenzij de coronasituatie dit niet mogelijk maakt. 
De voorzitters van vergaderingen nemen besluit daarover. Iedereen die dat wil heeft de moge-
lijkheid gehad zich te beschermen tegen corona. Raadzaal wordt zo ingericht dat iedereen veilig 
kan zitten. Zonder publiek. Insprekers in de hal. Bij eventuele opkomst van mensen geluid buiten 
mogelijk maken? 
 

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

 

 


