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Vergadering  Werkgroep bestuurlijke vernieuwing  

Gehouden op  19 augustus 2019 
Opgemaakt door Carlo Zwartendijk 
Aanwezig  Monique van Brederode, Stijn van den Brekel, Pernell Criens, Arno de Laat, 

Christel van Neerven, Cees Pelkmans, Piet Verheijen, Tess van de Wiel, 
Mark van Stappershoef (voorzitter/college), Jolie Hasselman (college), Berry 
van ’t Westeinde (griffier), Carlo Zwartendijk (griffie/verslag) 

  
Afwezig  Geen 

 
De voorzitter opent de vergadering en memoreert dat deze werkgroep elke 6 weken een 
reflectiemoment moet bieden, waarbij ‘vanaf de zijlijn’ kan worden stil gestaan bij ‘hoe dingen nu 
gaan’ en welke aanpassingen of verbeteringen er mogelijk zijn. 
  
Na de opening door de voorzitter verzorgt Carlo Zwartendijk een presentatie ‘Waar komen we 
vandaan, waar willen we naartoe’. Daarin wordt de werkgroep gepositioneerd door de 
totstandkoming te belichten, door aandacht te besteden aan de opdracht van de raad aan de 
werkgroep en door in te gaan op de ‘mindmap’ (zie bijlage) van de gemeenteraad, waarin alle 
ambities, waarden, wensen en ontwikkelpunten van de raad als het gaat om de Gôolse democratie 
zijn samengebracht. 
 
Met de constatering dat niet alles in één keer gerealiseerd kan worden is de werkgroepleden 
gevraagd door middel van stickers te plakken op de mindmap aan te geven waar hun prioriteiten 
liggen en daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. 
 
Dat leverde het volgende resultaat: Naar samenleving toe…. (13½ stickers), inbreng vanuit de 
samenleving (11½)  Opstellen lange termijn agenda (9), Rolduidelijkheid (8), Ambtelijke 
betrokkenheid (6), Vergaderwijze (3), Werkgroepen(2), Sociaal (2). 
 
In het gesprek dat volgde kwam naar voren dat diverse thema’s relaties met elkaar hebben en 
onderlinge afhankelijkheden kennen. 
Daarom was de uitkomst van het gesprek dat de volgende keer als vervolg op deze bijeenkomst 
wordt ingezoomd op het thema “opstellen van de lange termijn agenda”. Dit als vertrekpunt om via 
de thema’s “Naar samenleving toe…. “ en “inbreng vanuit de samenleving” het ontwikkelpunt 
“Ruimte voor inwoners en belanghebbenden” op te gaan oppakken. 
 
Afgesproken is verder dat de volgende bijeenkomst (30 september) wordt stilgestaan bij de dan 
opgedane ervaringen met de interactieve wijze van begrotingsvorming. 
 
De werkgroepleden koppelen de inhoud van deze bijeenkomst terug in hun fracties en brengen de 
volgende keer input mee voor die bijeenkomst. De werkgroepleden hebben allemaal een mindmap 
ontvangen. 
 
De gehanteerde werkwijze (informeel, open gesprek, geen stukken vooraf) werd gewaardeerd en kan 
gehandhaafd blijven.
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