
 

 
Griffie 
 
 

 

  

Leden van de regiegroep 
 
   

 

Kenmerk Uw brief van Zaaknummer Datum 
   4-9-2019 

Onderwerp Behandeld door Afschrift aan Bijlage(n) 
Vergadering regiegroep Berry van 't Westeinde   

 
diversen 

Tel (013) 5310 626 

  

 
 
 
Geachte leden van de regiegroep,    
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 9 september 2019, 17.30 uur in de 
ruimte A.0.09. In deze vergadering zullen de stukken en agenda's voor de komende vergaderingen worden 
besproken. Op de agenda staan de stukken die zijn ingekomen vermeld, met daarbij een behandeladvies van 
de griffier. 
 
Wij hebben in onze gewijzigde vergaderorde nu twee verschillende soorten regiegroepvergaderingen. 
In deze vergadering blikken we terug op de voorbije vergaderingen (in dit geval de vergaderingen op 27 
augustus). En onder andere op basis van het verloop van deze vergaderingen kijken we naar de agenda van de 
besluitvormende vergadering (in dit geval op 24 september). De stukken voor deze vergadering ontvangt u na 
de oordeelsvormende vergadering en dus één weekend voor de regiegroepvergadering. 
Tijdens de regiegroepvergadering van 23 september kijken we vooruit naar de volgende raadscyclus. Zoals 
afgesproken tijdens onze vorige vergadering verzamelen we de stukken voor deze vergadering direct na 
ontvangst bij de betreffende vergadering van de regiegroep. De agenda voor de vergadering zelf sturen we de  
2 weekenden voor deze vergadering toe aan de regiegroep. Voor de vergadering van 23 september kunt u nu 
dus al de nodige stukken zien op internet, zodat u al kunt gaan lezen. De agenda voor deze regiegroep 
ontvangt u uiterlijk op 13 september.   
 
Agenda 
 
1. Vaststellen agenda 

 
2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst vorige vergadering. 

 
3. Evaluatie laatste vergaderingen 27 augustus 

* beeldvorming organisatieontwikkeling (besloten) 
* besluitvormende hamerraad 
* beeldvorming Bakertand 

 
4. Vaststellen agenda besluitvormende raad (zie bijlage) 

Het audit-comité wordt nog om advies gevraagd met betrekking tot de financiële verordening. Het 
voorstel over de begroting volgt i.v.m. de meedenksessie op 14 september pas in de week voor de 
vergadering.  
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5. Lijst ingekomen stukken vergadering 

Het voorstel voor de wijze van afdoening van de lijst van ingekomen stukken  de besluitvormende 
vergadering van 24 september stelt de regiegroep ook vast. Aan de regiegroep wordt de vraag gesteld om 
in te schatten of sommige stukken (met name raadsinformatie) wellicht extra aandacht  
 

6. Planning oktober 
Geconstateerd wordt dat de planning in oktober aandacht nodig heeft. Naast de begroting (waarover nog 
nadere afspraken moeten worden gemaakt over de wijze van behandeling) is ook een aantal andere 
voorstellen ontvangen. Zie bijgaande notitie.  

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


