Griffie

Verslag
Vergadering

Regiegroep

Gehouden op
31 januari 2022, 17:30 uur
Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde
Aanwezig
Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Sjaak Sperber, Trix Vissers wethouder Swaans, burgemeester Van Stappershoef, griffier B. van ’t Westeinde
Afwezig

-

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 21 december 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Terugblik vergaderingen:
Besluitvormende raadsvergadering 21 en 22 december 2021
Besluitvormende (Hamer)raadsvergadering 18 januari 2022
Oordeelsvormende vergadering 18 januari 2022
Piet Verheijen vraagt naar de procedure om schriftelijk vragen over agendapunten te stellen.
De griffier geeft aan dat het hier gaat om vragen over raadsvoorstellen. De fracties worden verzocht
om deze vragen zo vroeg mogelijk toe te sturen. Dat kan door een mail aan de griffie of door een telefoontje. De vragen via het Reglement van Orde zijn hier niet voor bedoeld – al is het maar omdat
de termijnen dan niet kloppen. Door Mark van Oosterwijk en domeinmanager Boonmann is naar
aanleiding van de raadsconferentie een procedure op papier gezet. Deze procedure ligt nog bij het
MT.
Sjaak Sperber vraagt naar een spreker die de hele oordeelsvormende vergadering met een politieke
boodschap in beeld bleef.
Piet Verheijen geeft aan dat de voorzitter er bewust voor had gekozen deze persoon niet te corrigeren, omdat dat meer gedoe oplevert.
De voorzitter geeft aan dat we met pexip geen ruimte hadden om de achtergrond te blurren. Hij
geeft aan dat hij de afspraak wil maken dat mensen met een niet geblurde en aangepaste achtergrond in beeld komen. Dan weten we waar mensen zitten, dat is voor de integriteit goed. Zo blijft het
ook politiek neutraal.
Piet Verheijen vult aan dat het niet past om in de raadsvergadering campagne te voeren.
Stelt voor om de afspraak te maken dat ook in een digitale vergadering aan sprekers wordt gevraagd
dat ze teruggaan naar de publieke tribune: in digitale vorm is dat de live-stream.
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5. Concept-agenda’s
5.a. Oordeelsvormende vergadering 15 februari 2022
Sjaak Sperber stelt voor om tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 22 februari afscheid te
nemen van de griffier. Stelt voor de oordeelsvormende vergadering op de 15e februari te houden. De
vergadering van de 15e kan eindigen met de uitvoeringsnota Sociaal Domein. Mocht dat uitlopen,
kunnen we dit op 22e eerst verder afwerken.
Mark Verhoeven geeft aan sprekers te verwachten bij het zonnepark. Mogelijk ook bij de Bakertand.
Dit vraagt om heel strakke sturing van de voorzitters.
Sjaak Sperber geeft aan dat sprekers wel gevraagd kan worden om met nieuwe informatie te komen
en eerdere stappen niet over te doen.
De griffier geeft aan dat bij het ontwerp bestemmingsplan Bakertand het bij de behandeling vooral
de vraag is aan de raad of de opdrachten die de raad eerder aan het college heeft gegeven goed zijn
verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.
De regiegroep vraagt de griffier om dit goed te verwoorden in de agenda. De voorzitter wordt gevraagd bij behandeling op sturen.
De regiegroep constateert dat het onderzoek centrumlocaties en Land van Anna samen in ongeveer
drie kwartier behandeld moeten kunnen worden. Het is lastig om in te schatten hoeveel discussie het
voorstel arbeidsmigranten oproept in de raad.
De burgemeester geeft aan dat de discussie ook grotendeels zal gaan over de initiatieven in Tilburg.
5.b. Presentatie monitor Sociaal Domein 22 februari 2022, zie bijgevoegde memo
Sjaak Sperber geeft aan dat dit soort presentaties vaak lang uitlopen.
Afgesproken wordt dat deze presentatie is beeldvormend is en begint op 22 februari om 19:00 uur.
De besluitvormende vergadering begint om 19:30 uur.
Het afscheid van de griffier wordt, net als de andere vergaderingen, vormgegeven conform de coronaregels.
5.c. Besluitvormende (hamer)raadsvergadering 22 februari 2022:
De inschatting is dat de hamerraad snel kan worden afgehandeld
6. Planning
De planning was niet toegevoegd aan de stukken. De regiegroep kijkt naar de stukken bij de ingekomen stukken voor de raad.
De regiegroep neemt kennis van de planning.
PS: de planning was niet in pdf opgenomen, wel in excel. Helaas zijn excel documenten alleen zichtbaar wanneer mensen zijn ingelogd in de website (niet in de vergaderapp).
7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 8 februari 2022
De lijst ingekomen stukken vindt u hier.
De voorzitter vraagt of de lijst ingekomen stukken ook in de hamerraad behandeld kan worden.
Verzoekt de regiegroep om daar in de nieuwe periode naar te kijken. Nu worden de lijsten vaak lang
en mist het overzicht voor raadsleden.
De griffier geeft aan dat nieuwe ingekomen stukken direct op het RIS verschijnen. Iedere week zijn er
opgaves van nieuwe informatie via de raadsinformatiebrieven. Fracties kunnen, wanneer zij iets willen bespreken naar aanleiding van ingekomen stukken, hun wensen direct via de griffie melden aan
de regiegroep.
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8. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen
Zie bijlagen. De overzichten zijn weer bijgewerkt (zie rode teksten). Afgesproken wordt om de doorlopende moties nog te laten staan. De burgemeester doet nog navraag in het college over hoe dit geborgd wordt.
9. Wat verder ter tafel komt
Afgesproken wordt om te kijken of we bij het afscheid van de raad ook de raadsleden die in coronatijd afscheid hebben genomen ook te betrekken.
10. Sluiting
19:00 uur

