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Verslag 
 
Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  11 februari 2019 
Opgemaakt door Carlo Zwartendijk 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Erik Schellekens, Pernell Criens, Mark van 

Oosterwijk, Monique van Brederode, Corné de Rooij (vanaf 19:37), Piet 
Verheijen, Arno de Laat , Stijn van den Brekel, burgemeester Mark van 
Stappershoef, Wethouder Swaans, Berry van ’t Westeinde (griffier) en Carlo 
Zwartendijk. 

  
Afwezig  - 

 
 

1. Vaststellen agenda 
Met het voorstel van de voorzitter de verzoeken van de SP (Bijen), CDA (hoek Kalverstraat) en 
PAG/D66 (HTS) bij agendapunt 4 te behandelen, wordt de agenda vastgesteld. De voorzitter meldt 
dat de heer de Rooij heeft aangekondigd wat later te zullen komen. 

 
2. Vaststellen verslagen regiegroep 
Monique van Brederode vraagt aandacht voor het consequent onderstrepen van sprekers in het 
verslag. Naar inhoud zijn er geen opmerkingen en de verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
Toezeggingenlijst wordt doorgelopen. 

 
3. Agenda's  volgende avond:  26 februari 2019 
Na wijziging worden de agenda's als volgt vastgesteld: 
Beeldvormend:  A01 Uitnodiging en agenda duurzaamheid en ecologie Bakertand (90 min) 
Oordeelsvormend: B01 Bestemmingsplan parapluplan (30 min) 
Besluitvormend: C02 Agenda 
   C04 Bestemmingsplan Dorpstraat 28a (Riel) 
Bij de bespreking vraagt Corné de Rooij t.a.v. A01 welke invloed Goirle heeft als Tilburg het plan 
ontwikkelt? Aangegeven wordt dat Goirle bevoegd gezag is. Verder wordt algemeen opgemerkt dat 
de memo en uitnodiging niet met elkaar stroken. De griffier vraagt de insteek van deze avond na. De 
beschikbare tijd wordt gelimiteerd tot 1,5 uur. De agenda wordt aangepast.  
De suggestie wordt gedaan om door een virtuele ecologische woonwijk te kunnen reizen om daar 
een beeld van te krijgen. 
Dorpsstraat 28a, Riel wordt direct besluitvormend geagendeerd, zo nodig komt de VVD-fractie daar 
nog op terug. 
Het bestemmingsplan Parapluplan gaat via oordeelsvorming (30 min) naar besluitvorming. 

 
4. Planning 
Op verzoek van de CDA-fractie wordt het onderwerp 'Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg' voor 12 maart 
ingepland voor oordeelsvorming. Corné de Rooij neemt het voortouw in de voorbereiding. De 
volgende regiegroep wordt de inhoud en opzet besproken. Door Erik Schellekens wordt gevraagd om 
een overzicht met hyperlinks naar de fases waar de raad bij betrokken is. De griffier zorgt voor 
beschikbaarheid van dit stuk. 
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N.a.v. het verzoek van PAG en D66 inzake nadere vragen n.a.v. het chronologisch overzicht HTS, 
wordt aangegeven dat niet getwijfeld wordt aan de integriteit van de wethouder, maar dat het de 
bedoeling is de aard van het ‘foutje’ te achterhalen. Schriftelijk afhandeling wordt niet gewenst.  
Mark van Oosterwijk wil graag agendering van een half uur in de oordeelsvormende vergadering op 
12 maart, aan het begin van de vergadering. Aldus wordt besloten. 
Beeldvorming over insecten (SP). Stijn v.d. Brekel wordt gevraagd met een voorstel te komen dat als 
basis kan dienen voor een inhoudelijke vergadering. Hij zal hier op terug komen. 
Tot slot wordt aangegeven dat in de volgende vergadering van de regiegroep een initiatiefvoorstel 
van LRG voor een bouwhal op tafel zal liggen. 
 
5. Gôolse democratie - afspraken 26 januari 
Op een vraag van de voorzitter wordt teruggeblikt op de raadsbijeenkomst van 26 januari. Piet 
Verheijen memoreert de prima sfeer en de goede gespreksleiding. Het aantal behaalde resultaten 
valt hem tegen. 
Mark van Oosterwijk heeft een goed gevoel aan de bijeenkomst overgehouden en is benieuwd naar 
de uitwerking. Wel vindt hij dat de gemeenteraad is uitgekomen bij zijn eigen interne sores, maar dat 
er niets is bedacht om de Goolse inwoners verder te betrekken. 
Eric Schellekens geeft aan het fijn te vinden dat er duidelijkheid is gegeven, in elk geval niet terug 
naar het commissiestelsel. Was graag verder gekomen. 
Carlo Zwartendijk verzorgt een presentatie waarin een vervolg wordt gegeven op de door de Raad 
benoemde uitgangspunten voor een aangepast vergadermodel en een voorstel voor de aanpassing 
van de rol en positie van de regiegroep. 
Na de presentatie wordt gediscussieerd over de te maken keuzes. 
Mark van Oosterwijk geeft aan het vergadermodel voor hem niet gekanteld hoeft te worden. Nu dat 
toch gebeurt ziet hij graag dat er ook afspraken worden gemaakt over gedragsregels en 
vergaderdiscipline. Verder is hij van mening dat (interne) discussie vroegtijdig, vóór en tijdens de 
oordeelsvorming dient plaats te vinden en niet in de besluitvorming. Niet iedereen is het daarmee 
eens. Mark van Oosterwijk is van mening dat de voorgenomen horizontalisering dat gedrag alleen 
maar versterkt. 
Anderen zijn van mening dat er meer tijd en ruimte moet zijn om de besluitvorming goed voor te 
bereiden en daar goed onderling contact over te kunnen hebben. 
Over verschillende aspecten worden meningen geventileerd. Tot overeenstemming kan niet worden 
gekomen. 
Daarom wordt afgesproken dat alle fracties de modellen bespreken en hun 1e en 2e voorkeur 
uiterlijk dinsdag 19 februari doorgeven aan de griffie. Hetzelfde wordt afgesproken over het voorstel 
over rol/samenstelling/functies van de regiegroep. De griffie zal o.b.v. de reacties een voorstel 
maken dat in de volgende regiegroep op 26 februari wordt besproken.  
De griffie zal de presentatie digitaal toesturen. 
In het derde voorstel in de presentatie over uitwerking van overige ontwikkelpunten kan de 
regiegroep zich vinden. 
 
6. Wat verder ter tafel komt 

Piet Verheijen: - 8 januari is er overleg geweest over handhaving. Afspraak is dat hierover 
raadsinformatie naar de raad zou komen. De burgemeester geeft aan dat dit 
onderweg is. 

- Wethouder Schellekens heeft eerder toegezegd de raad te zullen uitnodigen voor 
een Rondleiding door de proeftuin Fokmast. Hij wil weten of er al een datum 
bekend is. 
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- Kwam op de checklist 'doorontwikkeling lokale toegang' tegen dat de rol 
belanghebbenden 'luisteren' is. Zijn inziens zouden belanghebbenden moeten 
kunnen participeren. Graag aandacht daarvoor. 

Arno de Laat: - memoreert dat bij de oude cie AZ de samenwerking GHO een vast agendapunt op de 
agenda was. Hij zou dat onderwerp graag weer ergens als vast punt opgevoerd zien 
worden. Na enige discussie over de wenselijkheid hier van wordt afgesproken dit 
punt mee te nemen naar de training van volgende week. 

Monique van Brederode: - geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid niet alleen bij 
ouderen speelt. Volgens de VNG ligt het percentage eenzaamheid bij 18-
35 jarigen hoger dan bij ouderen. Anderen wijzer er op dat hierover 
binnenkort een bijeenkomst bij mainframe wordt gehouden. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21.55 uur. 
 
 

 
 

Actielijst bijgewerkt t/m: 11 februari  2019 (grijs is afgewerkt) 

Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

1.  29/1/2019 College  Planning 2019 concreet maken, data hangen 
aan de genoemde onderwerpen 

11 februari 

2.  15/1/2019 College - 
griffier 

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

11 februari 

3.  17-12-2018 Wethouder 
Schellekens 

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

 

4.  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. 
 

5.  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 

6.  11-02-2019 Griffier Uitnodiging en agenda duurzaamheid en 
ecologie Bakertand  
Navraag doen naar opzet en inhoud 

14/02/2019 
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Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

programma. Tevens de wens overbrengen om 
door een virtuele ecologische woonwijk te 
kunnen lopen. 

7.  11-02-2019 Corné de 
Rooij 

Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg 
voortouw nemen en zorgen voor nadere 
inhoud zodat volgende keer de inhoud en 
opzet kan worden besproken. 

18/02/2019 

8.  11-02-2019 Griffier Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg 
De griffier zorgt voor beschikbaarheid van 
relevante stukken. 

18/02/2019 

9.  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. 

10.  11-02-2019 Erik 
Schellekens 

Initiatiefvoorstel bouwhal LRG 
Volgende vergadering zal het initiatiefvoorstel 
voor de regiegroep beschikbaar zijn 

18/02/2019 

11.  11-02-2019 Alle leden Doorontwikkeling vergadermodel en 
regiegroep 
Een ieder levert zijn 1e en 2e voorkeur voor een 
BOB-model aan en reageert op het voorstel 
t.a.v. de regiegroep 

19/02/2019 

12.  11-02-2019 Griffie Doorontwikkeling vergadermodel en 
regiegroep 
De presentatie wordt digitaal toegestuurd. 

 

 


