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Verslag 
 
Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  17 december 2018 
Opgemaakt door Carlo Zwartendijk 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Mark van Oosterwijk, Stijn van den Brekel, 

Monique van Brederode, Corné de Rooij, Piet Verheijen, Arno de laat, 
wethouder Bert Schellekens, burgemeester Mark van Stappershoef, Berry 
van ’t Westeinde (griffier), Carlo Zwartendijk.  

Afwezig  Pernell Criens (mk) 
 
 
 
1. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Monique van Brederode vraagt of de stukken eerder 
kunnen worden verstuurd, zodat de leden van de regiegroep zich goed kunnen voorbereiden. 
 

2. Vaststellen verslagen. 
Arno de Laat vraagt in het verslag van 4/12 op te nemen dat hij met kennisgeving afwezig was. 
Erik Schellekens vraagt zijn naam juist te schrijven: met een 'k'. Met inachtneming van deze 
opmerkingen worden de verslagen  van 5+20 november en 4 december 2018 vastgesteld. 
 

3. Agenda volgende avond: 15 januari 2019 
De concept-agenda's voor beelvorming en oordeelsvorming  worden conform voorstel 
vastgesteld. 
T.a.v. de agenda voor besluitvorming wordt gediscussieerd over de wijze van behandeling van de 
woonvisie. Dit heeft geen gevolgen voor de concept-agenda besluitvorming van 15 januari. Deze 
agenda wordt conform vastgesteld, waarbij de regiegroep het raadsvoorstel LED-verlichting 
sportparken ongezien op de concept-agenda opneemt. Naar aanleiding van de bespreking wordt 
toegezegd dat de enquête die in het kader van het woonbehoefteonderzoek is gebruikt, via het 
RIS beschikbaar wordt gemaakt. 

 
4. Behandeling diverse moties 

In het gevoerde gesprek blijkt er verschil van mening te zijn over de amendementen zon&wind. 
Besproken wordt daarom om in de raadsvergadering van morgenavond (18/12) bij de vaststelling 
van de agenda voor te stellen het stuk van de agenda te halen en besluitvorming door te 
schuiven naar 15 januari. In de tussentijd kunnen de amendementen ambtelijk getoetst worden. 
de motie Zonnepanelen kan separaat worden ingediend. Hetzelfde geldt voor de motie groene 
leges. 
De CDA-fractie overweegt nog om op 18/12 een motie over de proeftuin Fokmast in te dienen. 

 
5. Planning en BOB-lijst 

Besloten wordt om de 'Toelichting uitvoeringsprogramma college' beeldvormend van 29/1 naar 
12/2 te verschuiven. 
N.a.v. een opmerking van de griffier besluit de regiegroep dat de 2 geplande bijeenkomsten op di 



 
 
Bladnummer Datum 

2 04-12-2018 

 

 2 

5/2 gehandhaafd kunnen blijven. Fracties kunnen intern het bezoek van beide bijeenkomsten 
oplossen. 

 
6. Vervolg van de beeldvormende bijeenkomsten handhaving 

Mark van Stappershoef licht de achtergrond van de brief van GS/IBT toe, waarin wordt 
aangegeven dat de gemeente 'rood' scoort. De verordening VTH is nog niet vastgesteld en 
beleidsdocumenten niet ingestuurd. Hij geeft aan dat die stukken wel gereed waren, maar door 
hem zelf zijn vastgehouden in afwachting van het oordeel en de uitkomst van het debat met de 
raad. Voor de feitelijke uitvoering heeft het geen gevolgen gehad.  
Hij wordt er op gewezen dat een dergelijke inhoudelijke toelichting aan de raad moet worden 
gegeven en niet in de regiegroep thuis hoort. 
Na het gesprek over de procesmatige voortgang, doen Mark van Stappershoef en Bert 
Schellekens een voorstel: de 2 onderwerpen VTH-verordening en handhavingsdiscussie worden 
van elkaar losgekoppeld. 1) De VTH-verordening wordt dan op korte termijn door de raad 
vastgesteld en ingestuurd aan de provincie. 2) T.a.v. het handhavingsbeleid wordt kort na 
jaarwisseling met de raadsleden die eerder bij de beeldvorming rond handhaving betrokken 
waren bijeen gekomen om een concept-document te bespreken. Waar nodig kan dan tot 
bijstellingen worden komen om vervolgens dat document via het college naar de raad te leiden. 
Dat door de raad vastgestelde document vormt vervolgens input/kaders voor het college voor 
beleidsdocumenten, die door het college worden vastgesteld. 
Mark van Oosterwijk stelt in reactie dat hij n.a.v. de beeldvormingsbijeenkomsten tot nu toe niet 
tot een kader kan komen. Piet Verheijen ondersteunt dat. 
Omdat de urgentie om tot vaststelling van de verordening niet wordt gezien, wordt in de 
regiegroep besproken om het vaststellen van de VTH-verordening te blijven koppelen aan 
discussie over handhaving in Goirle. 
Afgesproken wordt verder dat het college een stuk voor oordeelsvorming voor de raad 
voorbereidt op de hiervoor voorgestelde wijze. De griffier zorgt voor een afspraak begin januari 
met de 4 raadsleden, de burgemeester, wethouder Bert Schellekens en Levi Brands 
(beleidsmedewerker). 

 
7. Vervolg op beeldvormende bijeenkomst proeftuin 

Corné de Rooij meldt dat de CDA-fractie morgenavond een motie hierover wil indienen. Deze is 
inmiddels verzonden aan raadsleden. 
wethouder Bert Schellekens stelt voor met de gemeenteraad een bezoek op locatie te brengen 
aan het proeftuingebied waarbij met alle stakeholders gesproken kan worden. Voordat het 
college met voorstellen komt.  
De wethouder verstuurt een uitnodiging + datum aan alle raadsleden. 

 
8. Avond Inclusieagenda dinsdag 5 februari 2019 

Voorstel is besproken en akkoord. 
 

9. Notitie beeldvorming Lokale jeugd- en onderwijsbeleid 29 januari 2019 
Voorstel is besproken en akkoord. De griffier checkt of er meerwaarde is door aanwezigheid van 
de regionale jeugdzorg.  
 

10. Sturen op RO-projecten 
wethouder Bert Schellekens geeft een inleiding en een toelichting op het voorstel. 
Mark van Oosterwijk is geen voorstander van het structureel inplannen van vergadertijd 
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hiervoor. 
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. Wethouder 
Schellekens zegt toe voor de raadsbijeenkomst van 15 januari voor één project een 
voorbeeldformat te presenteren, waar de raad dan op kan reageren. 

 
11. Voortgang omgevingswet - voorstel instellen werkgroep 

Mark van Oosterwijk laat weten geen voorstander te zijn van het instellen van een 
raadswerkgroep. Er wordt gediscussieerd over nut en noodzaak van zo'n werkgroep. Uiteindelijk 
wordt geconcludeerd dat  het goed is zo'n raadswerkgroep in te stellen. De griffier plant samen 
met de projectleider een eerste bijeenkomst. 

 
12. Evaluatie begrotingsbehandeling 

Carlo Zwartendijk verzorgt een presentatie a.d.h.v. de notitie over dit onderwerp. Om inhoud te 
geven aan de vormgeving van de volgende begrotingsbehandeling legt hij een aantal 
gespreksonderwerpen op tafel. In het gesprek dat daarop volgt, wordt duidelijk dat men de 
geïnvesteerde tijd acceptabel vond maar er naar wil streven die te verminderen. Verder willen de 
aanwezigen dat gesprekken en debatten scherper tot conclusies leiden of worden geleid. Ook is 
men van mening dat er teveel inhoud uit de beeldvorming en oordeelsvorming herhaald wordt 
bij de besluitvorming. Bij de begrotingsbehandeling kan beeldvorming achterwege blijven. Een 
andere conclusie is bij de oordeelsvorming de voorzitter gericht vraagt of er een motie of 
amendement over een onderwerp verwacht kan worden. 
Afgesproken wordt dat de griffie een aantal opzetten maakt om de begrotingsbehandeling 2019 
vorm te geven, waarbij de kwaliteit van de behandeling blijft gehandhaafd en de tijdbesteding 
met ca. ⅓ wordt verkort. Het is de intentie van de regiegroep om  deze opzetten ook te kunnen 
gebruiken bij de behandeling van de voorjaarsnota. In januari verwacht de regiegroep een 
voorstel hiervoor. 

 
13. Gôolse democratie 

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Aangegeven wordt dat men de interviews met Jasper Loots als prettig ervaren heeft, waarbij 
goed op de inhoud kan worden ingegaan. Monique van Brederode geeft aan niet bij de 
evaluatiebijeenkomst op 26 januari aanwezig te kunnen zijn. 

 
14. Wat verder ter tafel komt: Raadscommunicatie 

De regiegroep heeft kennis genomen van de notitie over raadscommunicatie. 
Monique van Brederode kondigt een motie over een gezamenlijke vergadering HvB aan. 
Monique van Brederode is van mening dat in deze vergadering te veel inhoud zat en te weinig 
een BOT-karakter had. 

 

 
Actielijst bijgewerkt t/m: 24 december  2018 

Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

1.  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 
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Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

2.  4-12-2018 Div.  Voorbereiden motie Zonnewijzer en 
Windrichting 

Vóór 11 
december  

3.  17-12-2018 Griffie N.a.v. woonvisie 
de enquête die in het kader van het 
woonbehoefteonderzoek is gebruikt wordt via 
het RIS beschikbaar gemaakt 

 

4.  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). 

z.s.m. 

5.  17-12-2018 Wethouder 
Schellekens 

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

 

6.  17-12-2018 Griffie Bijeenkomst lokale jeugdzorg 29/1/2019 
De griffier checkt of er meerwaarde is door 
aanwezigheid van de regionale jeugdzorg. 

 

7.  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. 

15 januari 2019 

8.  17-12-2018 Griffier Voorstel instellen werkgroep omgevingswet De 
griffier plant samen met de projectleider een 
eerste bijeenkomst. 

 

9.  17-12-2018 Griffie Evaluatie begrotingsbehandeling 
Afgesproken wordt dat de griffie een aantal 
opzetten maakt.  In januari verwacht de 
regiegroep een voorstel hiervoor. 

 

 
 


