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1. Opening  
Berry van ’t Westeinde opent de bijeenkomst en vraagt of de aanwezigen akkoord zijn dat hij bij 
afwezigheid van Mark van Stappershoef de vergadering zal voorzitten. Daarmee wordt ingestemd. 
Hij meldt dat Linda van Gerwen via een online-verbinding zal deelnemen en dat Stijn van den Brekel 
zich heeft afgemeld. 
 
2. Vaststellen agenda 
Fred van Brederode heeft n.a.v. het document ‘ruimte voor inwoners en belanghebbenden’ een 
memo ingezonden. Dat zit nu niet bij de stukken. Afgesproken wordt dat zijn stuk voor de volgende 
vergadering wordt geagendeerd. 
 
3. Vastellen verslag 31 maart 2021 
Naar aanleiding van het verslag merkt Cees Pelkmans op dat onder punt 4 zijn opmerking niet goed is 
weergegeven. Hij heeft niet bedoeld te zeggen ‘niet iedereen kan inbreng van inwoners waarderen’ 
maar dat voorkomen moet worden dat ‘we bij inspraak niet steeds hetzelfde verhaal horen’. 
Met deze opmerking wordt het verslag overigens ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ruimte voor inwoners en belanghebbenden 
Fred van Brederode krijgt het woord en houdt de aanwezigen naar aanleiding van de passage over 
het ‘inwonerpanel’ voor dat de raad de volksvertegenwoordiging is die uiteindelijk besluiten neemt. 
Er moet voor gewaakt worden om de uitkomst van het inwonerpanel automatisch gelijk te stellen 
aan de mening van onze inwoners. Dat betekent dat richting belangstellenden in dit opzicht ook de 
juiste verwachtingen moeten worden gewekt. 
In het gesprek dat volgt wordt gesproken over de wenselijkheid van werkbezoeken van de raad en 
een voorval bij een informatieavond over een zonnepark in Riel, waar door het gedrag van het 
publiek het verstrekken van informatie onmogelijk bleek. 
 
5. Onderzoek samenspel in het gemeentehuis 
Carlo Zwartendijk verzorgt een presentatie waarin hij kort in gaat op de aanleiding, de opzet en 
uitvoering van het onderzoek. Vervolgens staat hij wat uitvoeriger stil bij de systematiek van de 
analyse (van grof naar fijn) en de eerste uitkomsten die te melden zijn. 
De stand op dit moment is dat de beschikbare data zijn omgezet in tabellen met gegevens die de 
nodige informatie verschaffen. De nadere analyse en kwalitatieve analyse moeten nog plaatsvinden. 
Om ook de werkgroep feeling bij het doornemen van het cijfermateriaal te geven, neemt hij de 
werkgroep voor een aantal uitkomsten op gestelde vragen mee in de analyse van de cijfermatige 
uitkomsten. Hij benadrukt dat het daarbij van belang is opvallende zaken er uit te pikken en tot de 
juiste vragen daarbij te komen, zonder daarbij verwijtend te zijn. 
Hij sluit af met aan te geven wat er nog gedaan moet worden om tot een goede rapportage te 
komen. 



 
6. Vooruitblik / voorbereiding raadsconferentie 11 september 
Carlo Zwartendijk vervolgt zijn presentatie met een voorstel voor de voorbereiding op de 
raadsconferentie op zaterdag 11 september: 
- Uitnodigen: Raadsleden, Collegeleden, MT-leden, een vijftal (beleids)medewerkers, 

griffiemedewerkers. Burgerraadsleden worden i.v.m. beperking van het aantal deelnemers 
wegens corona niet uitgenodigd. Dit met uitzondering van Fred van Brederode als lid van de 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

- Het vooraf toesturen aan de deelnemers van de raadsconferentie van de resultaten van het 
onderzoek + samenvatting en vragen vooraf na te denken over: 

o Wat kan er beter? 
Welke onderwerpen zou je willen bespreken? 

o Hoe kan dat beter? 
Kom met verbetersuggesties 

- In gemengde werkgroepjes met deze input van deelnemers aan het werk gaan 
- In plenaire terugkoppeling voorstellen pitchen en waarderen 
- Op deze wijze komen tot een set verbetervoorstellen met: 

o Acties die nu al ingezet kunnen worden 
o Acties die aan de nieuwe raad/college worden overgedragen 

- Van de werkgroepleden wordt een actieve inbreng verwacht in de raadsconferentie. Waaruit die 
kan/zal bestaan wordt op terug gekomen. 

De werkgroep kan zich vinden in de opzet, maar op aangeven van Linda van Gerwen, benadrukt de 
werkgroep dat het accent moet liggen op het vooruitkijken en komen tot verbeteringen en niet op 
het (blijven) discussiëren over de uitkomsten van het onderzoek op zich. 
De werkgroep verwacht van de griffie een rapportage/samenvatting die deze werkwijze faciliteert.  
 
7. Vervolgafspraken 
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing plant een extra bijeenkomst op maandag 30 augustus 19:30 
uur in het gemeentehuis. In deze bijeenkomst zal de rapportage/samenvatting worden besproken en 
zullen de gesprekspunten voor de raadsconferentie worden bepaald en voorbesproken. 
Tess van de Wiel en Jolie Hasselman geven al aan daar wegens vakantie niet bij te kunnen zijn. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst krijgen de werkgroepleden de beschikbare onderzoeksgegevens 
tezamen met de nog op te stellen onderzoeksrapportage. 
Dan zal ook bepaald worden welke informatie op welk moment naar de deelnemers van de 
raadsconferentie wordt gestuurd. 
 
6. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit rond 21:30 uur de vergadering. 
 
--- 


