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Verslag 
 
Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  11 maart 2019 
Opgemaakt door Hanneke van Lieshout 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Stijn van den Brekel, Erik Schellekens, Pernell 

Criens, Mark van Oosterwijk, Monique van Brederode, Tess van de Wiel, 
Piet Verheijen, Arno de Laat, burgemeester Van Stappershoef, Berry van ’t 
Westeinde (griffier) en Hanneke van Lieshout (griffie) 

  
Afwezig   

 
 

1. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter wijst er op dat er in de middag nog een 
gewijzigde agenda is toegestuurd via de app.  
 

2. Agenda's  volgende avond:  26 maart 2019 

 Inmiddels is duidelijk dat het agendapunt inclusieagenda komt te vervallen omdat de 
voorbereidingen hiervoor niet op tijd zijn afgerond.  

 Er wordt geconstateerd dat er meer tijd moet worden ingeruimd voor het behandelen van de 
Woonvisie vanwege het belang dat dit beleid heeft .  

 Daarnaast was al bekend dat de agendapunten die op de conceptagenda besluitvormend zijn 
geagendeerd, geen uitstel dulden.  

 Nadat veel mogelijkheden zijn bekeken, wordt er voor gekozen dat de beeldvorming over 
statushouders moet komen te vervallen en aan de werkgroep moet worden gevraagd of het op 
23 april of op 7 mei zou kunnen. (Bij keuze voor 23 april wordt "terugkoppeling projecten" 
doorgeschoven).  De griffie wordt verzocht dit te communiceren met de werkgroep en daarbij 
excuses aan te bieden. 

 Toevoegen van de motie Bouw- en opslaghal is dan wel mogelijk.  

 Verzocht wordt het afscheid van Corne de Rooij aan het eind van de vergadering te plannen. 
 
3. Planning volgende vergaderingen 
Voor de planning wordt gesproken over de vervolgstappen op de bespreking over de Kalverstraat. 
Aan het college wordt gevraagd om op basis van de discussie van vanavond een voorstel voor te 
bereiden waarin meerdere scenario's voor aanpassing van de kaders worden beschreven en de 
haalbaarheid daarvan is getoetst. Bij voorkeur voor de vergadering van 23 april als dit haalbaar is.  
Schuiven naar 7 mei zal niet mogelijk zijn omdat deze is gereserveerd voor Handhaving, wat ook al 
een forse opgave is. 
 

4. Wat verder ter tafel komt 
Vanuit de voorzitters ligt een verzoek om over 2 weken in de regiegroep te praten over een 
roulatiesysteem en het vooraf indelen van de voorzitters. Dit omdat er dan goed verdeeld kan 
worden en voorzitters eerder rekening kunnen houden met de voorbereiding die hierbij komt kijken.  
 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 23.15 uur. 
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Actielijst bijgewerkt t/m:  13 maart  2019 (grijs is afgewerkt) 

Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

1.  12-3-2019 College Maken voorstel waardoor de raad keuzes kan 
maken voor bijstelling kaders hoek 
Kalverstraat-Tilburgseweg aan de hand van 
aantal scenario's. 

23 april 

2.  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. 
 

3.  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 

4.  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. 

5.  11-02-2019 Erik 
Schellekens 

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

18/02/2019 
Op agenda 
oordeelsvorming 
12 maart 2019 - 
motie wordt 
aangeleverd voor 
behandeling 26 
maart 

 


