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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op dinsdag 23 april 2019, ±  22.15 uur in de 
ruimte A.0.09. Deze vergadering zal plaatsvinden na de reguliere vergaderingen, waarbij de stukken en 
agenda's voor de komende vergaderingen worden besproken. Om te zorgen dat de regiegroep aan het 
einde van deze avond snel verloopt,  is de agenda beperkt. Eens in de 6 weken houden we een 
uitgebreidere bijeenkomst (benen op tafel = BOT). De volgende BOT bijeenkomst is op  
maandag 6 mei. 
 
Agenda 
 
 
1. Vaststellen agenda 
 
2. Agenda's volgende avond: 7 mei 2019 

19.30 u Beeldvormend:   
Opvang Statushouders  

 20:45 u Oordeelsvormend:  
Op de agenda staan diverse stukken over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Deze stukken 
kennen  al een uitgebreid traject van voorbereiding. Formeel stelt de raad de beleidsstukken ook niet 
vast. De formele bevoegdheid ligt bij college en burgemeester.  
Aan de regiegroep daarom de vraag om goed te beoordelen wat voor behandeling noodzakelijk is. Zijn 
de opmerkingen van de raad goed verwerkt en is er geen of maar beperkte discussie noodzakelijk? Dan 
wordt voorgesteld de stukken direct besluitvormend te bespreken. Wanneer de stukken nog aanleiding 
geven voor discussie is het de vraag hoeveel tijd u hiervoor nodig denkt te hebben. Om dat in te 
schatten is het van belang enig zicht te hebben op de eventuele discussiepunten uit de fracties. Neemt u 
dit mee in uw voorbereiding? Zoals afgesproken wordt gelijk met de beleidsstukken de verordening 
kwaliteitscriteria opnieuw aangeboden aan de raad. 

 
22:00 u Besluitvormend:   
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Eerste Schoor 7" 
Raadsvoorstel herijking deelbegroting jeugd 
Raadsvoorstel verordening Jeugdhulp 
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3. Planning volgende vergaderingen 
Ter informatie zijn bijgewerkte planningslijsten (overzicht per vergadering en de onderwerpenlijst 
(voorheen BOB-lijst) toegevoegd. Bespreking van deze lijsten vindt in principe plaats op 6 mei 2019. 

 

 Vanuit het college is het verzoek is gedaan om de raad uit te nodigen voor een bezoek aan het 
project Zuidrand in de week van 20 mei.  

 REKS - zie bijgevoegde stukken. Voorstel is een extra avond te beleggen op dinsdag 11 juni 

 Nota grondbeleid - graag ontvangen wij nog reacties op wat u verwacht. Het lijkt verstandig 
behandeling aan te houden. Zie memo. 

 Op 3 juni bij de oordeelsvormende vergaring de directie Diamantgroep uitnodigen voor een 
toelichting op de strategienota. Zie memo. 

 Wanneer we nog een gezamenlijke avond willen organiseren over Omgevingswet en samenwerking 
(rapport Berenschot) Goirle Hilvarenbeek en Oisterwijk, dan kan dat vanuit de raad van Oisterwijk 
alleen op maandag 20 mei. Zou de raad van Goirle op deze extra avond ruimte kunnen maken? 
Verder kunt u reageren op de concept agenda (bijgesloten).  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
de griffier, 
Berry van 't Westeinde 


