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Verslag 
 
Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  15 januari 2019 
Opgemaakt door Hanneke van Lieshout 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Erik Schellekens, Pernell Criens, Christel van 

Neerven, Monique van Brederode, Corné de Rooij, Piet Verheijen, Arno de 
Laat , Stijn van den Brekel, Wethouder Poos, Berry van ’t Westeinde 
(griffier), Hanneke van Lieshout.  

  
Afwezig  Mark van Oosterwijk.  

 
 

1. Vaststellen agenda 
De voorzitter stelt gelet op het late tijdstip voor om alleen even te kijken naar de agenda voor de 
volgende raadsvergaderingen. Voorafgaand daaraan blik zij kort terug op het interpellatiedebat 
en constateert dat het debat goed en netjes is gevoerd. Eenieder heeft zich hierin hoffelijk 
gedragen en dat is fijn om te kunnen constateren. Aanwezigen hebben dit ook zo ervaren.  
 

2. Agenda's  volgende avond:  29 januari 2018 en toewijzen voorzitters 
Ter informatie zijn bijgewerkte planningslijsten (overzicht per vergadering en de onderwerpenlijst  

 
A. Beeldvormend: toelichting uitvoeringsprogramma college: duurzame 

ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) 
   
B. Oordeelsvormend:   geen onderwerpen 

 
C. Besluitvormend:   geen onderwerpen 
 

De regiegroep constateert dat er op 29 januari enkel een beeldvormend overleg over 
uitvoeringsprogramma college, duurzame ontwikkelingsdoelen. De uitnodiging wordt vastgesteld. 
Na deze bijeenkomst is er overleg van de regiegroep.  
De aangekondigde bijeenkomst over het onderwerp Jeugdzorg wordt doorgeschoven naar 12 
februari, waarbij de bijeenkomst ook een andere, bredere invulling zal krijgen. De transities 
worden in samenhang bekeken. 
 
Er wordt opgemerkt dat de agenda voor de komende weken / maanden erg leeg is. Betekent die 
dat er geen zaken te bespreken zijn? Wethouder Poos geeft aan dat er wel degelijk op een aantal 
onderwerpen beeld-, oordeel- of besluitvorming door de raad wordt voorbereid en dat de agenda 
wel vol zal komen. Hem wordt verzocht in het college aandacht te vragen voor de planning op de 
wat langere termijn en het aanleveren van agendapunten. Dit kan bijvoorbeeld terugkomen in het 
uitvoeringsprogramma van het college.  
 
Als er door het college geen agendapunten worden aangedragen en hierdoor ruimte ontstaat 
heeft een aantal leden van de regiegroep wel onderwerpen die we in de raad zouden kunnen 
bespreken. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen genoemd:  
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- Oordeelvorming over de kaders en randvoorwaarden voor de Hoek Kalverstraat / 

Tilburgseweg, misschien is er wat aanscherping hiervan nodig om dit plan weer op gang te 
krijgen.  

- Het beeldvormend bespreken van onderdelen van het verkeers-en-vervoerbeleid 
bijvoorbeeld fietsen en de ontwikkelingen hierin. Dit kan later helpen bij een eventueel 
nieuw verkeers-en vervoersplan.  

- Biodiversiteit;  
- De positie van Hobbyboeren;  
- Statiegeld op kleine flesjes en blikjes.  

 
Er wordt afgesproken om hier in de volgende regiegroep uitgebreider op terug te komen.  

 
  

Actielijst bijgewerkt t/m: 15 januari  2019 

Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

1.  15/1/2019 College - 
griffier 

Verdere invulling termijnagenda - (+BOB-lijst). 
Bijgewerkte lijst bespreken in de regiegroep. 

11 februari 

2.  24/9/2018 Griffier Memo Inclusieagenda 
1. Zorgt dat ook individuen uit de doelgroep 

kunnen participeren 
2. Vergaderen op locatie mogelijk maken 

Wordt 
meegenomen in 
de voorbereiding 

3.  17-12-2018 Griffier Handhavingsbeleid: De griffier zorgt voor een 
afspraak begin januari met de 4 raadsleden, de 
burgemeester, wethouder Bert Schellekens en 
Levi Brands (beleidsmedewerker). 

Afspraak 8-1-
2019 heeft 
plaatsgevonden 

4.  17-12-2018 Wethouder 
Schellekens 

Vervolg beeldvorming proeftuin 
De wethouder verstuurt een uitnodiging + 
datum aan alle raadsleden voor een bezoek op 
locatie. 

 

5.  17-12-2018 Griffie Bijeenkomst lokale jeugdzorg 29/1/2019 
De griffier checkt of er meerwaarde is door 
aanwezigheid van de regionale jeugdzorg. 

De bijeenkomst 
krijgt een andere 
invulling - komt 
aan de orde 
regiegroep 29 
januari  

6.  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. 
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Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

7.  17-12-2018 Griffier Voorstel instellen werkgroep omgevingswet De 
griffier plant samen met de projectleider een 
eerste bijeenkomst. 

 

8.  17-12-2018 Griffie Evaluatie begrotingsbehandeling 
Afgesproken wordt dat de griffie een aantal 
opzetten maakt.  In januari verwacht de 
regiegroep een voorstel hiervoor. 

11 februari 

 
 
 


