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Verslag 

Vergadering Regiegroep

Gehouden op 9 april 2019
Opgemaakt door Carlo Zwartendijk
Aanwezig Liselotte Franssen (voorzitter), Stijn van den Brekel, Mark Verhoeven,

Pernell Criens, Christel van Neerven, Monique van Brederode, Tess van de 
Wiel, Piet Verheijen, Arno de Laat, Piet Poos (wethouder), Berry van ’t 
Westeinde (griffier)  

Afwezig 

1. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. Agenda's volgende avond: 23 april 2019 
Beeldvormend:  
Periodieke terugkoppeling projecten  
De betreffende informatie (format RO-projecten) is niet ontvangen. Deze is vanmorgen in het college 
besproken. We kunnen dit morgen ontvangen. Verdere voorbespreking van de bijeenkomst is niet 
mogelijk. Het uur blijft gereserveerd voor de projecten. 

Oordeelsvormend: 
De regiegroep constateert dat er behoorlijk wat tijd nodig zal zijn voor de bespreking van de 
deelbegroting Jeugd. Het krediet beschikbaar stellen voor sloop b.s. De Wildert kan direct door naar 
de besluitvormende vergadering.  

Besluitvormende raad 
Arno de Laat wil een besluitvormende vergadering houden, ook om een motie in te dienen over de 
duurzaamheidslening. Mark Verhoeven kondigt aan dat er van LRG een motie over Tijvoortsebaan 
komt. 
Met betrekking tot het voorstel over de sloop De Wildert geeft Monique van Brederode aan dat dit 
een open eind financiering is.  
Stijn van den Brekel verwijst naar een motie over de inrichting van de ruimte tussen de Thomas van 
Diessenstraat en de St. Jansstraat. https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/06-
juni/20:00/Motie-Pro-Actief-Goirle-groen-Herijking-IOP-Centrum-Goirle.pdf

3. Planning volgende vergaderingen 
Liselotte Franssen geeft aan dat zij in de maand mei maar beperkt aanwezig zal zijn. 
Wethouder Piet Poos deelt mee dat het voorstel voor de lokale uitwerking regiovervoer is 
aangehouden in het college. Hij zou wel graag een beeldvormende vergadering over Jeugdzorg 
organiseren. Bijvoorbeeld op 18 juni. 
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De griffier geeft aan dat de agenda's de komende maanden goed vol zitten. De vraag is of er ruimte is 
om binnen de gewone vergadertijd beeldvormende bespreking van onderwerpen toe te voegen.  
Naar aanleiding van vragen licht de griffier toe dat de handhavingsstukken (VTH verordening - 
handhavingsbeleid) de uitwerking zijn van de eerdere oordeelsvormende en beeldvormende 
besprekingen van het handhavingsthema. Op dit onderwerp zit tijddruk, in verband met het toezicht 
door de provincie. De provincie wil de stukken in mei ontvangen. Om deze deadline te halen 
ontvangt de regiegroep de stukken straks, terwijl het college de stukken nog moet vaststellen. 
Het college en de burgemeester zijn bevoegd deze handhavingsstukken vast te stellen, maar 
afgesproken is dat de raad hier nog een reactie op mag geven. De regiegroep wordt gevraagd om bij 
de agendering op 23 april vooraf heel goed te kijken of ruimte voor bespreking en debat nodig is - en 
zo ja, hoeveel en op welke onderwerpen. Als het college goed invulling heeft gegeven aan de eerdere 
afspraken is hier mogelijk niet veel ruimte voor nodig. 

In de regiegroep van 25 maart is gevraagd om goed de ruimte te nemen voor bespreking van het 
Grondbeleid. Bijvoorbeeld door 2 keer oordeelsvormend en een besluitvormende bespreking.  
(zie bijgaande toezegging). Onduidelijk is wat precies het doel van het gesprek / de bespreking is. 
Afgesproken wordt om de samenvatting van de vorige nota Grondbeleid toe te mailen en via de mail 
te inventariseren wat men graag wil bespreken t.a.v. het grondbeleid. 

Voorjaarsnota: 
Mark Verhoeven vraagt om tijd voor de raad voor de voorbereiding. Hoopt dat het in het weekend 
voor Koningsdag de voorjaarsnota in bezit is. 
Afgesproken wordt dat het college in de regiegroep informeert van de rest van het proces 
voorjaarsnota. Ook wat we doen met technische vragen etc. De wens is uitgesproken om voor 
Koningsdag over de nota te beschikken. 

Tess van de Wiel geeft aan dat bij herinrichting Tilburgseweg is afgesproken dat we deze zouden 
evalueren. 
Christel van Neerven vraagt aandacht voor de afspraken afsluiting Kloosterplein.  
Wethouder Piet Poos geeft aan dat is gesproken over een autovrij Kloosterplein. Die wacht nu, 
omdat dit in samenhang met de hoek Kalverstraat plaatsvindt. De vraag is wat we precies willen 
evalueren. Hij stemt dit af met het college. Wordt opgenomen op de onderwerpen lijst.  

De voorzitter constateert dat de lijst van onderwerpen moet worden bijgewerkt.  
Mark Verhoeven vraagt om het borgen van afspraken. De nieuwe APV schuift nu op. Was dit dan niet 
noodzakelijk? Wat zijn de gevolgen?  

De griffier licht toe dat de planning is om de bijstelling van de Gôolse Democratie voor de 
zomervakantie in de raad besproken en besloten te hebben. Het streven is om in de regiegroep van 7 
mei een voorstel te bespreken. Als het lukt wordt een voorstel op een vroeger moment  toegestuurd. 

Arno de Laat vraagt om snel agenderen van extra geld voor Maatpact/Yoghurtpact 

Christel van Neerven vraagt wanneer fietsveiligheid aan bod komt. 
Wethouder Poos geeft aan dat dit wordt meegenomen in de Omgevingsvisie. Het oude 
Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) maakt straks onderdeel uit van de Omgevingsvisie. 

Wat verder ter tafel komt 
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Monique van Brederode geeft aan dat tot 23 april moties ingediend kunnen worden voor de  
Verenigde Vergadering Hart van Brabant over de Strategische Meerjarenagenda. Zij stelt voor om 
even bij elkaar te komen om te kijken of we samen iets kunnen doen, als gemeente Goirle of Goirlese 
partijen? 
Arno de Laat biedt excuses aan aan Tess van de Wiel voor de beschuldiging van partijdigheid bij de 
oordeelsvormende vergadering over de inclusieagenda. Hij merkt wel op dat hij geen goed gevoel 
heeft overgehouden aan de bijdrage van de voorzitter van de participatieraad.  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur. 
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Actielijst bijgewerkt t/m:  9 april  2019 (grijs is afgewerkt) 

Nr. Datum Wie? Wat?

1. 9-4-
2019 

Griffier De samenvatting van de vorige 
nota Grondbeleid toe te mailen 
en via de mail te inventariseren 
wat men graag wil bespreken 
t.a.v. het grondbeleid. 

Mail verzonden op 10 april

2. 9-4-
2019 

College De regiegroep op 23 april 
informeren over de rest van het 
proces voorjaarsnota. Ook wat 
we doen met technische vragen 
etc. De wens is uitgesproken om 
voor Koningsdag over de nota te 
beschikken. 

3. 25-3-
2019 

College Duidelijkheid geven over 
besluitvormingsproces Zuidrand. 
Onduidelijk is of dit onderwerp 
toch al niet eerder is besproken. 
Deze vraag wordt intern uitgezet. 
En wordt bij het verslag 
beantwoord. 

Bij raadsinformatie is de raad 
geïnformeerd dat het college 
heeft besloten om het 
stedenbouwkundig plan vast te 
stellen. Het 
voorontwerpbestemmingsplan zal 
op basis van het 
stedenbouwkundig plan 
opgesteld en in procedure 
gebracht worden 

4. 25-3-
2019 

College Het college wordt verzocht 
planning van onderwerpen te 
actualiseren. Met betrekking tot 
het Grondbeleid wordt gevraagd 
om goed bij dit onderwerp stil te 
kunnen staan. Bekeken zal 
worden welke planning haalbaar 
is. 

Zie afspraak 9 april

5. 25-3-
2019 

College Het college komt met een 
voorstel voor een moment en 
een geschikte vorm voor het 
betrekken van de raad in de 
lopende organisatieontwikkeling. 

6. 25-3-
2019 

College De burgemeester en wethouder 
Immink zeggen toe het  overzicht 
afdoening moties in het college 
te zullen bespreken.  

7. 12-3-
2019 

College Maken voorstel waardoor de 
raad keuzes kan maken voor 
bijstelling kaders hoek 

23 april
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Nr. Datum Wie? Wat?

Kalverstraat-Tilburgseweg aan de 
hand van aantal scenario's. 

8. 17-12-
2018 

Wethouder 
Schellekens

Sturen op RO-projecten
1. Besproken wordt om periodiek 
(gesproken is over januari, april, 
september) de raad schriftelijk te 
informeren over lopende 
projecten a.d.h.v. een op te 
stellen vast format.  
2. Wethouder Schellekens zegt 
toe voor de raadsbijeenkomst 
van 15 januari voor één project 
een voorbeeldformat te 
presenteren, waar de raad dan 
op kan reageren. 

Eerste bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden op 15 januari 
2019. Schriftelijke informatie is 
nog niet ontvangen. 

9. 17-12-
2018 

Griffie Evaluatie begrotingsbehandeling
Afgesproken wordt dat de griffie 
een aantal opzetten maakt.  In 
januari verwacht de regiegroep 
een voorstel hiervoor. 

25 maart

10. 11-02-
2019 

Stijn vd 
Brekel 

Beeldvorming over insecten
Stijn zorgt voor een document 
dat als basis kan dienen voor een 
gesprek hierover 

n.t.b.


