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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  4 april 2022, 17:30 uur 

Opgemaakt door Ricus Tiekstra 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Tess van de Wiel, wethouder Johan 
Swaans, secretaris Ruud Lathouwers, wnd. griffier Ricus Tiekstra 

Afwezig  - 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda  

Tess van de Wiel wil graag aandacht voor de wijze waarop in de demissionaire fase met de 
besluitvorming rond collegevoorstellen wordt omgegaan.  

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 7 maart 2022 

De vraag is of het verslag en de agenda van de regiegroep ook actief aan de fractievoorzitters kan 
worden toegestuurd, zodat zij de agenda eventueel kunnen aanvullen.  
Ruud Lathouwers merkt op dat hij niet heeft gepleit voor het door ontwikkelen van het BOB-mo-
del, maar dat hij n.a.v. de discussie over dit model heeft gewezen op de effecten van mogelijke 
aanpassingen voor de ambtelijke organisatie.  
 

4. Concept-agenda’s besluitvormende vergaderingen 19 april 
De agenda’s voor 19 april zijn akkoord 
De griffier wordt gevraagd de kandidaat burgerraadsleden nadrukkelijk uit te nodigen hun ge-
loofsbrieven tijdig in te dienen. De commissie gaat voorafgaand aan de raadsvergadering de ge-
loofsbrieven onderzoeken.  
De Griffier stuurt een vraag aan de fractievoorzitters of men de stemming over kandidaten schrif-
telijk wil, of eventueel akkoord gaat met het benoemen van burgerraadsleden bij acclamatie.  
De begintijd van de oordeelsvormende vergadering wordt op 20:30 uur gepland. Piet Verheijen 
zal als voorzitter optreden. Voor de LEA zal wat meer tijd worden uitgetrokken. Vanuit het onder-
wijsveld zal worden ingesproken. De bijdrage zal naar verwachting ondersteunend zijn. De dis-
cussie over startersleningen zou wel eens over het bredere palet van de woningcrisis kunnen 
gaan.  
 

4c   Besluitvorming demissionaire fase 
        Tess van de Wiel maakt zich zorgen over de behandeling van het mobiliteitsplan. Het plan staat 
op de planning voor de laatste cyclus voor de zomer. Het zou dan kunnen dat het voorstel nog onder 
haar politieke verantwoordelijkheid in procedure wordt gebracht, maar dat haar opvolger het verder 
moet verdedigen, terwijl deze er misschien andere accenten in wil leggen.  
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Werkt het bij gemeenten ook zo als bij de Tweede Kamer, waar onderwerpen controversieel worden 
verklaard?  
De griffier merkt op dat dit niet gebruikelijk is, maar dat gewoonlijk bij de overdracht van de ene naar 
de andere portefeuillehouder, dossiers ook worden overgedragen.  

 
5. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 19 april 2022 

Geen opmerkingen 
 

6. Wat verder ter tafel komt 
Mark Verhoeven stelt voor om de volgende regiegroep eerder bij elkaar te roepen i.v.m. o.a. het 
te plannen werkbezoek van 31 mei, maar ook de werkwijze van de regiegroep te bespreken. 

 
7. Sluiting 

19:00 uur 
 


