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Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
31 maart 2021 (Pexip-videovergadering)
Ingrid van Breda
Mark van Stappershoef (voorzitter), Arno de Laat, Bert van der Velden, Cees
Pelkmans, Pernell Criens, Stijn van den Brekel, Sjaak Sperber, Tess van de
Wiel, Jolie Hasselman, Linda van Gerwen (strategisch organisatieadviseur).
Fred van Brederode, Piet Verheijen, Berry van ’t Westeinde (griffier), Carlo
Zwartendijk (griffie).

1. Opening en inleiding
Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Samenspel in het gemeentehuis
De voorzitter geeft een toelichting. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft eerder het petit
comité opdracht gegeven de opzet van de nulmeting verder uit te werken. Er zijn 2 bijeenkomsten
van het petit comité geweest. In de eerste bijeenkomst is doorgesproken wat we precies willen
weten. In de 2e bijeenkomst is een concept-vragenlijst besproken en vastgesteld. De griffie regelt
een aantal praktische zaken, zoals de wijze waarop de vragenlijst wordt uitgezet, hoe het beste de
analyse kan plaatsvinden en het feitelijke uitzetten van de vragenlijst in de komende weken. Na
invulling zullen de uitkomsten worden geanalyseerd en, na tussenkomst van de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing, als input dienen voor de raadsconferentie die inmiddels staat gepland voor
zaterdag 11 september 2021. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing krijgt een rol in de
voorbereiding van die raadsconferentie.
Cees
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Wanneer moet de lijst ingevuld zijn? Verzoek om duidelijk te vermelden waar de lijst
voor is. Stuur eventueel een reminder, zet wat druk zodat zoveel mogelijk raads- en
burgerleden, collegeleden, MT-leden en beleidsmedewerkers de lijst invullen.
Vraagt de werkgroep om ook de voorbereiding voor de conferentie mee op te
pakken.
Wie zitten in het petit comité?
De vragenlijst roept nog vragen op. Nu nog de aanpassingen doorvoeren en over
een tijdje uitzetten.

4. Ruimte voor inwoners
Bespreking hoe we inwoners en organisaties meer kunnen betrekken bij plannen, projecten en
beleid. De griffie geeft een toelichting op het bijgevoegde document. Welke afspraken we maken.
1.4 inspreken bij een beeldvormende vergadering
Arno
Niet fysiek vergaderen is lastig. Mensen kunnen zich niet spontaan aanmelden.
Sjaak
Niet iedereen kan inbreng van inwoners waarderen. De teneur in de regiegroep was
de inwoners niet in heel de discussie mee te nemen. 5 minuten inspreken en nog
een slotreactie geven kan wel.
Arno
Uitgangspunt van ons BOB-model is dat we wel spreekrecht en inbreng van de
inwoners willen. Informatie verzamelen en wel een discussie in de beeldvormende
vergadering voeren. Tekstvoorstel: de regiegroep kan inwoners uitnodigen i.p.v. de
raad kan inwoners uitnodigen.
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Bij beeldvorming geen discussie voeren met inwoners. Voorstander van
beeldvorming op locatie, bij voorbeeld bij Veertels in Riel.
Op locatie, de inbreng van inwoner meenemen, maar geen discussie met hen
voeren.
Dichter bij de burger zijn was het doel van beeldvorming. Het is een taak van de
griffie en de beleidsmedewerkers om dit goed te doen.
Geen discussie met inwoners, wel luisteren naar inwoners. De voorzitter kan daar
op letten. Als er veel inwoners willen inspreken, dan bijdragen evt. bundelen.
Is inspreken een mogelijkheid of een recht? Mogelijkheden voor inwoners evt.
tekstueel inkaderen idem 1.3.
Het is een mogelijkheid, geen recht.
Stelt voor om onderscheid in de tekst op te nemen. Deelnemen aan de vergadering
als je uitgenodigd bent door griffie of ambtenaren enerzijds, en spreekrecht
anderzijds.
Noemt het aanvullend idee om een marktplaats of thema avond te organiseren. Met
standjes in de hal bijvoorbeeld.
Om beeldvormende vergaderingen goed te organiseren is een lange termijnvisie
nodig.

1.8 Inwonerspodium
Ingrid
Is dit een goede aanvulling op bestaande mogelijkheden? Willen we
experimenteren? En een drempel invoeren?
Sjaak
Goed experiment. Uitproberen zonder drempel.
Cees
Een drempel van 10 is laag.
Arno
De drempel is niet van belang. Onder de 50 is iedere drempel makkelijk te halen.
Sjaak
Als er teveel aanmeldingen komen dan kunnen we alsnog een drempel invoeren.
Geef de burger een kans. Het is een mooie vorm van democratie. De fractie kan een
raadslid of burgerlid afvaardigen, niet de hele raad hoeft aanwezig te zijn.
Tess
Starten met een pilot, en kijken hoeveel gebruik er van wordt gemaakt.
Arno
Goed aanpakken. Snelheid is nodig.
Cees
Neem een begeleidende tekst op wanneer het inwonerspodium niet mogelijk is.
Ingrid
Willen we het inwonerspodium inzetten naast het burgerinitiatief (idem Waalwijk)
of in plaats van (idem Tilburg)?
Sjaak +
Inwonerspodium aanvullend inzetten aan het burgerinitiatief.
Arno +
Pernell
Pernell
Bij het uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge R2C genoemd) kunnen bewoners
taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of
anders te kunnen doen. PvdA is hiervoor een motie aan het voorbereiden. R2C kan
ook aanvullend zijn. Inwoners gaan publieke taken zelf uitvoeren.
Cees
Stelt voor om goede voorbeelden mee te nemen in de motie. R2C en ruimte voor
inwoners bijt elkaar niet.
Ingrid
Hoe vaak willen we een inwonerspodium en op welk tijdstip?
Cees
Eindtijd 19:30 uur is een stok achter de deur omdat dan een vergadering begint. Het
aanbod bepaalt hoe vaak het plaatsvindt.
Arno + Bert Wel voor beeldvorming en voor oordeelsvorming, niet voor besluitvorming.
+ Sjaak
Sjaak + Bert Van 18:45u tot 19:15u heeft de voorkeur zodat raadsleden even tijd hebben voor de
volgende vergadering. Om 19:15u dan ook echt stoppen, dit is geen uitlooptijd. Het
inwonerpodium kan alleen effectief zijn in een fysieke omgeving.
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Mogen inwoners zich een dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden of lopen
aanmeldingen via de regiegroep?
Aanmelden via de regiegroep. Bij grote nood kunnen we flexibel zijn.
Vooraf aanmelden, dan weet je waar het over gaat en dan kan de fractie een
specialist afvaardigen.
Stelt voor om het document verder uit te werken en dan weer terug te leggen bij de
werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Daarna krijgt het een definitieve vorm.
Gaan experimenteren met inwonerspodium;
Geen drempel invoeren;
Inwonerspodium aanvullend inzetten aan het burgerinitiatief;
Inwonerspodium wel voor een beeldvormende- en voor een oordeelsvormende
vergadering, niet voor een besluitvormende vergadering;
Inwonerspodium van 18:45u tot 19:15u;
Aanmelden via de regiegroep.

1.9 leerlingenpodium / jongerenpodium
Cees
Geen leerlingenpodium invoeren, wel een jongerenpodium. De doelgroep apart
aanspreken.
Pernell
Ook de jeugdgemeenteraad hierbij betrekken.

1.5 werkbezoek / communicatie
Ingrid
Afgelopen jaar is het instrument raadsleden uitnodigen voor werkbezoek
toegevoegd. Hier is slechts 1x gebruik van gemaakt. Als alle mogelijkheden voor
inwoners goed worden bevonden, dan hier meer over communiceren.
Cees
Nadat het document Ruimte voor inwoners een definitieve vorm heeft, hier meer
communicatieve aandacht aan geven. Links delen met politieke partijen zodat zij die
op hun sites kunnen zetten.
Sjaak
T.z.t. kijken of Kim Spanjers hier een echt item van kan maken.
Voorzitter
Er vindt morgen een gesprek plaats met Berry, bestuur van de LOG, redactie van
Goirles Belang en Brabants Dagblad. Het gaat over verkiezingen en aandacht voor
lokale democratie. Mark kan dit als idee alvast meenemen.

5. Vervolgafspraken
Voorzitter
Ingrid werkt het document verder uit legt het weer terug bij de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing.
Enquête samenspel in het gemeentehuis komt terug naar de werkgroep.
19 juli is de volgende bijeenkomst van de werkgroep. We kijken nog naar die datum
(is het al vakantie?), ook in voorbereiding voor de raadsconferentie. Misschien een
overleg extra inplannen.
Cees
Verzoek om een safe the date over de raadsconferentie te versturen aan raad,
college en MT.

6. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

