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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 12 augustus 2019, 19.30 uur in de 
ruimte A.0.09. 
Omdat het de eerste vergadering van de regiegroep in nieuwe samenstelling en met een gewijzigde 
taakstelling is, is in de agenda tijd ingeruimd om de werkwijze van de regiegroep te bespreken. 
 
Agenda 
 
1. Vaststellen agenda  

2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst vorige vergadering 

3. Werkwijze regiegroep 
Bij het instellen van een nieuwe regiegroep met aangepaste taken, hoort het bepalen van de werkwijze. 
In bijgaande notitie vindt u bij wijze van voorstel de door de griffie voorgestane werkwijze. 
 

4. Lange(re) termijnplanning 
Kennisnemen van de planning per vergadering en de lijst met door de gemeenteraad te behandelen 
onderwerpen. 
N.B. De totaallijst met onderwerpen is niet actueel en wordt door de organisatie op dit moment 
bijgewerkt.  
N.B.2. Door technische problemen kan de planning per vergadering niet worden geleverd. 
 

5. Voor raadsprocedure aangeboden onderwerpen + advies griffier 
Onderstaand treft u reeds gerubriceerd (=advies van de griffier) de te behandelen onderwerpen aan, 
vergezeld van een toelichting en advies van de griffier. 
N.B. Per abuis is voor de vergadering van 27/8 geen voorzitter aangewezen. U wordt verzocht dit in uw 
vergadering alsnog te doen. 

 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Bld-1.  Bijpraatsessie organisatieontwikkeling Eerder is afgesproken dat de raadsleden op 27 
augustus worden bijgepraat over de 
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organisatieontwikkeling. Op verzoek van het 
college wordt voorgesteld hiervoor een uur uit 
te trekken voor een besloten vergadering. 
De griffier zal bij gelegenheid hiervan de 
raadsleden ook kort informeren over de stand 
van zaken in het begrotingsproces. 

Bld-2.  Bakertand Er zijn nu nog geen stukken beschikbaar. 
Het college heeft inmiddels wel een 
koersdocument vastgesteld. Mede omdat het 
een nogal lijvig document is, wil het college de 
raads- en burgerleden hier graag doorheen 
leiden, door het geven en een uitleg en 
toelichting door Bakertand BV. Gevraagd is 
hiervoor een uur te reserveren. 

Bld-3.  Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg Ook hiervoor zijn bij behandeling in de 
regiegroep nog geen stukken beschikbaar – 
het college spreekt 13 augustus over een 
notitie. Nav eerdere beraadslaging hierover in 
de raad, wil het college ingaan op de 
uitwerking van de (on)mogelijkheden op deze 
locatie, waarbij de directeur van Leystromen 
een toelichting geeft. Het college vraagt 
hiervoor 30 minuten gelegenheid. 

 

Hamerraad 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Hmr-1.  In memoriam Annelie Naaijkens Ivm het overlijden van ons voormalige raadslid 
zal de voorzitter in de vergadering een in 
memoriam uitspreken. 

Hmr-2.  Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Dorpsplein 18 (Riel) 

Benodigde stukken zijn aangeleverd. 
Procedure voorontwerpbestemmingsplan en 
procedure bestemmingsplan zijn doorlopen. Bij 
beide geen zienswijzen binnengekomen. 
Omgevingsdialoog is gevoerd. Initiatiefnemer 
komt aan wensen belanghebbenden tegemoet. 
Feitelijk geen redenen aanwezig die een vlotte 
behandeling in de weg staan. 

 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Ord-1.  Financiële verordening College heeft raadsvoorstel aangeleverd. 
Advies is dit stuk eerst voor advies door te 
sturen naar het auditcomité op 18/9 en het 
afhankelijk van de uitkomst daarvan in de 
regiegroep het vervolg van het 
besluitvormingsproces te bepalen. De 
oordeelsvormende vergadering kan in dat 
geval vervallen. 
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Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Bsl-1.  Bij vervallen van hamerraad: IM Annelie 
Naaijkens 

- 

Bsl-2.  Bespreken uitkomsten begroting  Bespreking is afhankelijk van de uitkomsten 
van het interactieve proces dat wordt 
afgesloten op 14 september. 

Bsl-3.  Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Dorpsplein 18 (Riel) 

Wanneer besloten wordt dat hamerraad niet 
doorgaat 

Bsl-4.  Financiële verordening Met inbegrip van advies audit-comité 

 
6. Vastellen van de conceptagenda’s 

- Beeldvormende vergadering 27 augustus (inclusief besloten bijpraten over organisatieontwikkeling) 
- Hamerraad 3 september: laten vervallen als de oordeelsvormende vergadering vervalt?  
- Oordeelsvormende vergadering 3 september: kan vervallen als eerst audit comité om advies wordt 
gevraagd. Vervallen van de vergaderingen op deze avond geeft ruimte voor organisatie en bezoek door 
raadsleden aan sessie met inwoners over begroting op deze avond. 
- Besluitvormende raad 24 september 
 

7. Lijst ingekomen stukken 
De sinds 20 juni binnengekomen stukken treft u hier aan.  
Vraag bij dit onderwerp is of en hoe u als regiegroep de vinger aan pols wilt houden bij ingekomen 
stukken? Wilt u hier op sturen? Zo ja, hoe dan? De antwoorden op deze vragen bepalen mede hoe deze 
stukken in het vervolg aan u worden gepresenteerd. 

 
8. Terugkoppeling uit/naar andere gremia 
 
9. Begrotingsproces en planning 

In bijgaande notitie doet de griffier verslag van het verloop van het begrotingsproces.  
Data eerste bijeenkomsten: middag en avond 2 en 3 september, middag 4 september en de avond van 
10 september. 
Afsluitende bijeenkomst zaterdag 14 september. 
De begroting kan verder behandeld worden op de vooraf geplande data (oordeelsvormend op 22 
oktober, besluitvormend 12 november). 
De in het vergaderschema opgenomen data voor de begroting van 10 en 17 september worden niet 
benut.  

 
10. Vaststelling datum uitleg en rondleiding Zuidrand 

Hiervoor is onder raads- en burgerleden een inventarisatie behouden. 
De datum waarop de meeste raadsleden kunnen is 29 oktober. De projectleider heeft echter intussen 
laten weten dat op die datum een aantal belangrijke organisatoren niet aanwezig kan zijn. Derhalve 
wordt voorgesteld de datum 03 oktober vast te stellen als datum voor deze uitleg en rondleiding. 

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/03-september/22:05
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11. Doornemen overzichten toezeggingen/moties 
De betreffende overzichten zijn bijgevoegd. 
Aandachtspunten hierbij voor de regiegroep zelf: 
- Jaarplan en jaarverslag Participatieraad (toezegging 2/7) 
- Wachtlijstproblematiek bespreken met Leystromen (toezegging 18/6) 

 
12. Wat verder ter tafel komt 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter Liselotte Franssen, 
 
de griffier, 
Berry van 't Westeinde 


