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Graag nodig ik u uit voor de BOT-vergadering van de regiegroep op maandag 17 december 2018,  
19.30 uur in de ruimte A.0.09. Zoals afgesproken zullen we in deze BOT-bijeenkomst, naast de vaste 
agendapunten, vanuit een meer beschouwende houding naar het functioneren van onze gemeenteraad 
en alles wat daarmee samenhangt kijken. 
 
Agenda 
 
1. Vaststellen agenda 

2. Vaststellen verslagen regiegroep  

Verslag regiegroep 5-11-2018 
Verslag regiegroep 20-11-2018 
Verslag regiegroep 4-12-2018 
 

3. Agenda  volgende avond: 15 januari 2019 

A. Beeldvormend:  A01 Uitnodiging en agenda Toelichting RO projecten 
 
B. Oordeelsvormend:   geen agendapunten 
   
C. Besluitvormend:  C05 Raadsvoorstel startnotitie Woonvisie 
 C06 Raadsvoorstel krediet kunstwerk Ireen Wűst 
 C07 Raadsvoorstel preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 
 C08 Raadsvoorstel ledlampen sportparken (komt na regiegroep van 17-12) 
  

4. Behandeling diverse moties: groene leges / zonnepanelen / verenigde vergadering: hoe en 
wanneer gaan we deze behandelen?  
Enkel het hoe en wanneer worden besproken. De regiegroep gaat niet over de inhoud. 
 

5. Planning en boblijst 
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6. Vervolg van de beeldvormende bijeenkomsten handhaving  

Bespreken - in bijzijn van de burgemeester. Zie ook recente brief Gedeputeerde Staten. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2018/18-december/22:05/Brief-

Gedeputeerde-Staten-van-4-december-2018-Toezichtoordeel-Omgevingsrecht-2018.pdf 

7. Vervolg op de beeldvormende bijeenkomst Proeftuin; 

Bespreken - in bijzijn wethouder Schellekens 

8. Avond Inclusieagenda dinsdag 5 februari 2019 

Brief wordt vrijdag 14 december aan stukken toegevoegd. 

9. Notitie beeldvorming Lokale jeugd- en onderwijsbeleid 29 januari 2019  

Notitie wordt vrijdag 14 december aan de stukken toegevoegd 

10. Sturing op RO-projecten 

- In de regiegroep willen we graag op de procedureafspraken in de bijgevoegde memo bespreken: 
geeft dit goede handvatten om meer grip te krijgen op ruimtelijke projecten?  

- Het voorstel is om in januari met de hele raad en de burgerleden in het kader van collectief 
leren deze voorstellen te bespreken (zie voorstel). Bij die bespreking is het vooral de bedoeling 
om antwoord te geven op de vraag hoe wij dit nu samen doen in Goirle. Zit de raad voldoende 
aan de voorkant? Waar gaat de raad over, waar het college en waar de omgeving? Wat voor 
competenties heeft de raad nodig om dit goed te doen? 

Bespreken in bijzijn van wethouder Schellekens 
 
11. Voortgang omgevingswet - voorstel instellen werkgroep  

Zie bijgevoegde notitie  
 

12. Evaluatie begrotingsbehandeling 
Zie bijgevoegde memo 
 

13. Gôolse democratie:  
Verzoek van D66 en vooruitkijken naar de heidag van 26 januari 

14. Wat verder ter tafel komt: Raadscommunicatie 
Ter kennis name de bijgevoegde notitie over invulling raadscommunicatie.  

 
LET OP: De volgende benen-op-tafel-bijeenkomst is gepland op maandagavond 11 februari 2019 om 
19.30 uur in A.0.09 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
de griffier, 
Berry van 't Westeinde 
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