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Besluitvormende vergadering d.d. 21 december 2021 
 
Mark van Oosterwijk 
1. Tijdens de vergadering gaf ik al aan dat ik het ongepast vond dat het college als eerste kans kreeg 
om te reageren op de petitie. De raad is de geadresseerde van de petitie, niet het college. Dit staat 
overigens los van de inhoud van het verhaal van Liselotte. Daar was ik het, afgezien van het 
persoonlijke relaas en het geagiteerde toontje, namelijk voornamelijk mee eens.  
Het is bovendien niet de eerste keer dat de voorzitter eerst het college het woord geeft in een 
vergadering. Dat gebeurt telkens als het college het heet onder de voeten krijgt en ik kan me niet aan 
de indruk onttrekken dat de voorzitter op dergelijke momenten meer met de collegepet op leidt dan 
met de raadspet. Ik vind het ook aan de regiegroep om hiertegen te ageren.  
2. Meerdere moties zijn zonder bericht niet (tijdig) uitgevoerd. Ik verwacht dat de regiegroep daar op 
aanslaat bij het bespreken van de planning voor komende tijd en dit regelt met het college. Nu is dat 
in de raad ter sprake gekomen. De reactie van het college vond ik  tenenkrommend. Het lijkt de 
gewoonste zaak van de wereld dat dit gebeurt. Wat gaat er niet goed in het bewaken van dit soort 
eenvoudige deadlines?  
 
Ad van Beurden 
Ik heb eigenlijk maar een opmerking en dat is dat het toch eigenlijk wel een beetje belachelijk is dat 
het stem-systeem het zo vaak laat afweten.  
Overigens moet ik bekennen dat ik dat probleem zelf nooit heb gehad dus het zal ook zeker voor een 
deel aan het wifi-netwerk bij de raadsleden thuis liggen maar we hebben toch zeker 20 minuten 
verspilt door het niet functioneren van dit systeem. 

 
Arno de Laat 
Het zou prettig zijn als de voorzitter iets meer tijd gaf om het woord stemverklaring te typen in de 
chat. 

 
Cees Pelkmans 
Digitaal vergaderen blijft lastig maar als techniek ook nog geen zin heeft is het super frustrerend. 
Stemgedrag.nl had veel kuren en moet echt beter. Tevens bij de aanmeld mail waar de pincode en 
link staat erbij schrijven hoe en waar de stemknop zit. Nog steeds zijn er mensen die niet weten dat 
die gewoon in de GO app zit.  

 
Trix Vissers 
De agenda was ambitieus en het was dan ook niet in 1 avond te doen. Toch proberen hierin een weg 
te zoeken. Het komt geregeld voor dat de agenda te vol is. Het stemmen verliep niet helemaal zoals 

het zou moeten zijn. Kan aan het systeem liggen of aan de deelnemers      . 
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Voor Carlo telkens een lastige opgave, maar hij weet het toch altijd weer op te lossen. 
 

Fons Smits 
Het viel me op dat er toch weer ellenlange verhalen over een aantal agendapunten werden 
opgehangen die nergens meer toe doen. Dat moet en kan veel korter. Dat hoort thuis in eerdere 
vergaderingen. Ik doel hier dan voornamelijk op het agendapunt 'warmte transmissie visie' en 
'omgevingsvisie'. Ook het agendapunt vragen aan het college duurt veel te lang. Kan dat niet 
schriftelijk plaatsvinden.  

 
 

Besluitvormende vergadering d.d. 18 januari 2022  
 

Trix Vissers 
Besluitvormende vergadering. Jammer dat er in het begin problemen waren met het geluid. Gelukkig 
wel opgelost zodat de vergadering door kon gaan. Verder prima. 
 
Oordeelsvormende vergadering d.d. 18 januari 2022 
 
Trix Vissers 
Oordeelsvormende  vergadering: Veel tijd was er voor de inspreker. En voor de reactie daarop van de 
raad. De voorzitter zou eerder in kunnen grijpen zonder de mensen de mond te snoeren. 
 
Het blijft toch lastig, een oordeelsvormende vergadering. Het is in deze vergadering de bedoeling dat 
raads- en burgerleden het politiek debat met elkaar aangaan, waar zij hun politieke standpunten met 
elkaar uitwisselen. Nu was het met name bij de strategische heroriëntatie meer een vragenuurtje 
met de wethouder. Veel vragen kunnen ook schriftelijk gesteld worden. 
De collegeleden krijgen alleen het woord als zij horen dat iets verkeerd wordt geïnterpreteerd. 
Althans zo is de afspraak. 
 
Dit gebeurde niet alleen nu, het komt geregeld voor. Zoals ik al bij eerdere vergaderingen opmerkte, 
heeft de raad hier blijkbaar behoefte aan. Je kunt dan of de definitief van een oordeelsvormende 
raad ‘aanpassen’ of beter toezien op het naleven van de afspraken die zijn gemaakt. 
 
Sjaak Sperber 

Ik ben het eens met de opmerkingen van Trix. Daar komt wel bij, dat de voorzitter, zoals dat 
in fysieke vergaderingen gebruikelijk is, de inspreker uitnodigde de rest van de vergadering 
te volgen. Voorts is dit door de inspreker gebruikt, om continu in beeld te blijven met 
wisselende achtergronden. dat moet denk ik anders. men kan de rest van de vergadering 
volgen via de livestream.  
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