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1. Opening en vaststelling agenda
Akkoord.

2. Afsprakenlijst 1 oktober 2015
Tekstfout zal worden aangepast. Afgesproken is dat er roulerend wordt vergaderd.
Afgesproken wordt dat er maandag 3 oktober vergaderd wordt in Zuidplas
NB: later op de avond is afgesproken dat er 9 mei in Zuidplas wordt vergaderd en 13 juni
in Gouda. Voor 3 oktober moet nog een andere gemeente worden gekozen.

3. Evaluatie thema-avond Verkeer en Vervoer d.d. 28 september
De evaluatie kan aan de hand van de volgende vragen worden besproken:
- Was de doelstelling voor die avond van tevoren bij u bekend?
- Had u voldoende achtergrondinformatie?
- Was er die avond voldoende interactie?
De avond is als positief ervaren maar er wordt betreurd dat er zo weinig raadsleden
waren. Na discussie wordt afgesproken dat er twee of drie avonden worden gepland in
het jaarschema die de bestuurders dan naar eigen wens kunnen invullen: actie bestuur.
Dhr Den Boer roept op dat er dan tijdig stukken beschikbaar zijn en dat het duidelijk
wordt wat er van de raadsleden wordt gevraagd. Mw Blomme meldt dat op 12 mei de
vervolgavond verkeer en vervoer gehouden zal worden. Na discussie wordt afgesproken
dat in het vervolg eerder de inhoud van het gesprokene en de te nemen vervolgstappen
door de portefeuillehouders aan de gemeenteraden wordt teruggekoppeld. De vorm
waarin het moet worden teruggekoppeld is nog niet geheel duidelijk.

4. Evaluatie workshop Grip op regionale Samenwerking
Deze bijeenkomst werd ook als prima ervaren maar dhr De Koning geeft aan dat de
inhoudelijke discussie door raadsleden onderling / met elkaar door hem werd gemist. Dhr
Bac geeft aan dat dit nu juist met het vervolgproces de bedoeling is. Hij verwijst hiervoor
naar het memo dat bij de vergaderstukken zit. Dhr De Koning stelt de vraag of we nu
gaan volgen/reageren op stukken of dat er door de klankbordgroep positie gekozen gaat
worden. Vanuit Zuidplas wordt aangegeven, dat als er meer de inhoudelijke kant wordt
opgegaan, dit eigenlijk valt buiten het mandaat dat door de raad is gegeven en dat men
de behoefte heeft terug te gaan naar de gemeenteraad. Dhr De Heij stelt voor om de
discussie over de uitleg van het mandaat mee te nemen bij agendapunt 6.
5. Strategische agenda n.a.v. collegebijeenkomst 19 januari
Mw Blomme geeft een toelichting op het schema dat zij presenteert. Na discussie wordt
afgesproken dat het voor het proces handig is om twee extra vergaderingen van de
klankbordgroep in te lassen. Maandag 9 mei zal er vergaderd worden in Zuidplas en
maandag 13 juni in Gouda.
Verder wordt toegezegd door mw Blomme dat zij de kernboodschappen die zij heeft laten
zien op de sheets, worden gekoppeld aan de vijf programma’s.
6. Brainstormdiscussie over het proces hoe raden in een zo vroeg mogelijk
stadium te betrekken bij de kaderstelling (kadernota/begroting)
Naar aanleiding van de discussies bij de vorige agendapunten vraagt men zich af of er in
het proces een extra stap zou moeten worden ingelast zodat de klankbordgroep kennis
kan nemen van stukken voordat die naar het AB gaan. Na discussie wordt afgesproken
om een leer/groeimodel te hanteren op basis van de ervaringen die we zullen doen op 9
mei en 13 juni.
7. Wvttk
Dhr De Koning stelt voor om als klankbordgroep een keer te gaan brainstormen over het
gebied van de regio Midden-Holland. Vanuit iedere gemeente zouden de
vertegenwoordigers in de klankbordgroep bijvoorbeeld een korte presentatie over de
eigen gemeente gegeven kunnen worden (wat leeft er? Wat speelt er? Hoe kijken we
tegen de regio aan? Hierbij wordt ook duidelijk wat de politiek relevante ontwikkelingen
zijn voor de regio. Afgesproken wordt dat we deze brainstormbijeenkomst in Gouda
zullen houden om 18:00 uur voorafgaand aan de bijeenkomst van 13 juni. De raadsleden
zullen deze presentatie zelf geven.
8. Sluiting 21.21 uur

AB 2 maart 2016 stelt vast:
strategische agenda

DB 13 april 2016 stelt vast:
o.b.v. strategische agenda concept
begroting 2017
alsmede kaders begroting (nullijn)

Voor zienswijze naar gemeenteraden.
Termijn van 8 weken gaat lopen.
Termijn loopt tot 8 juni 2016

Tussenstap advies Klankbordgroep?
AB 22 juni 2016 bespreekt
zienswijzen en advies
klankbordgroep.
En stelt begroting 2017 vast.

Vastgestelde begroting 2017

Zienswijzen + Advies uiterlijk 8 juni
2016 naar AB

