
GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering werkgroep bestuurlijke vernieuwing gehouden op 
maandag 14 november 2022  

   

  

 1 

Opgemaakt door Frits Harteveld (raadsgriffier) 

Aanwezig 
 

Mark van Stappershoef (voorzitter), Eric van Daal, Ad van Elsacker, 
Willem-Jan van Hest, Joep van Iersel, Maggie de Jong, Arno de Laat en  
Maarten Scholtze (leden), Ruud Lathouwers (gemeentesecretaris) en 
Frits Harteveld (raadsgriffier) 

Afwezig met kennisgeving Trix Vissers (lid) en Janneke van den Hout (wethouder) 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Vaststellen verslag bijeenkomst maandag 11 juli 2022 
Het verslag wordt vastgesteld met de aanvulling dat Joep van Iersel ook op maandag 11 juli 2022 
aanwezig was.  
 
3. Informatiebijeenkomsten 
Er ontbreken spelregels over informatiebijeenkomsten. Deze zijn wel noodzakelijk. Het is van belang 
hier met elkaar afspraken over te maken. 
 
Besluit: de griffie stelt, in samenwerking met Ad van Elsacker en Willem-Jan van Hest, een advies op 
over de spelregels van informatiebijeenkomsten. Dit advies wordt tijdens een volgende vergadering 
besproken. 
 
4. Werkbezoeken 
Voorgesteld wordt onderscheid te maken tussen werkbezoeken en beeldvormende 
raadsvergaderingen en hierover afspraken te maken. 
 
Besluit: de griffie stelt, in samenwerking met Ad van Elsacker en Willem-Jan van Hest, een advies op 
over het onderscheid tussen werkbezoeken en beeldvormende raadsvergaderingen. Dit advies wordt 
tijdens een volgende vergadering besproken. 
 
5. Technische vragen 
Tijdens de afgelopen periode is gebleken dat het niet altijd duidelijk is hoe wordt omgaan met 
technische vragen. 
 
Besluit: de griffie stelt een advies op over hoe dient te worden omgegaan met technische vragen. Dit 
advies wordt tijdens een volgende vergadering besproken. 
 
6. Geheime stukken 
Tijdens de afgelopen periode is gebleken dat het niet altijd duidelijk is hoe wordt omgaan met 
geheime stukken. 
 
Besluit: de griffie stelt een advies op over hoe dient te worden omgegaan met geheime stukken. Dit 
advies wordt tijdens een volgende vergadering besproken. 
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7. Aanpassen Reglement van Orde 
Eric van Daal licht, mede namens Trix Vissers, een voorstel toe om het Reglement van Orde aan te 
passen, zodat de raad ook vragen aan het college kan stellen tijdens oordeelsvormende 
raadsvergaderingen. 
 
Besluit: het voorstel van Eric van Daal en Trix Vissers wordt meegenomen in de voorbereiding van de 
raadsconferentie over het BOB-vergadermodel. 
 
8. Reflectie vergaderingen 
Jeroen Straathof heeft een bericht gestuurd over de vergaderdiscipline en over hoe het verloop van 
de vergaderingen van de raad kan worden verbeterd. 
 
Besluit: de reflecties van Jeroen Straathof worden meegenomen in de voorbereiding van de 
raadsconferentie over het BOB-vergadermodel. 
 
9. Raadsconferentie BOB-vergadermodel 
In het Bestuursakkoord is opgenomen dat de raad het model van de Gôolse democratie wil 
verbeteren door onder andere nog vaker onze inwoners te ontmoeten.  
 
Besluit: Joep van Iersel en Arno de Laat denken, namens de werkgroep bestuurlijke vernieuwing, mee 
over de invulling van de raadsconferentie over het BOB-vergadermodel (eerste kwartaal 2023). 
 
10. Nieuw format moties en amendementen 
Mark Verhoeven heeft tijdens de bijeenkomst van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op 
maandag 11 juli 2022 voorgesteld om een nieuw format voor het indienen van moties van de 
gemeente Breda te gebruiken. Deze opzet is voor inwoners begrijpelijker en makkelijker te volgen. 
Op basis hiervan heeft de griffie een nieuw format voor moties en amendementen opgesteld.  
 
Besluit: de werkgroep bestuurlijke vernieuwing gaat akkoord met het nieuwe format voor moties en 
amendementen. 
 
11. Afspraken vergaderingen in Q1 en Q2 van 2023 
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing vergadert op maandag 30 januari, maandag 20 maart, 
maandag 22 mei en maandag 10 juli in Q1 en Q2 van 2023.  
 
12. Overige punten 
Ruud Lathouwers vraagt naar de ervaringen van de leden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
over de vele raadsinformatiebrieven, die door het college worden verstuurd. Gesteld wordt dat de 
raadsappgroep een manier kan zijn, om de raad hierover te informeren. 
 
Besluit: tijdens een volgende vergadering worden de volgende onderwerpen besproken: Verordening 
burgerinitiatief en opkomstbevordering bij de komende verkiezingen. 
 
13. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit om 21.00 uur de vergadering. 


