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Verslag 
 
Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  23 april 2019 
Opgemaakt door Berry van 't Westeinde 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Stijn van den Brekel, Erik Schellekens, Pernell 

Criens, Mark van Oosterwijk, Monique van Brederode, Sjaak Sperber, Piet 
Verheijen, Arno de Laat, Bert Schellekens (wethouder), Mark van 
Stappershoef (burgemeester), Berry van ’t Westeinde (griffier)  

  
Afwezig   

 
1. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Agenda's volgende avond: 7 mei 2019 
19.30 u Beeldvormend:   
Geconstateerd wordt dat het behandelen van de agenda "opvang statushouders" in een uur  
ambitieus is. Er is op deze avond niet meer ruimte. De vraag wordt gesteld of het uiteen gaan in 
groepen efficiënt is. De bedoeling is om in die groepen een "vragenvuur" te doen. Monique van 
Brederode is voorzitter en zal in overleg met Ingrid van Breda kijken naar de inrichting van de avond. 
 
20:45 u Oordeelsvormend:  
De burgemeester licht toe dat de raad de beleidsstukken formeel niet vaststelt. Daarom de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De formele bevoegdheid ligt bij college en burgemeester. 
Er is een deadline afgesproken met de provincie voor het inzenden van de stukken.  
 
In de regiegroep wordt besproken dat het de vraag is of er na de beeldvormende en 
oordeelsvormende besprekingen, waarbij de raad richting heeft aangegeven, nog veel zienswijzen 
zijn. In de regiegroep is dringend verzocht om eventuele zienswijzen vóór de oordeelsvormende 
vergadering met de andere fracties te delen, zodat behandeling een vlot kan verlopen. Om de 
voorzitter de gelegenheid te geven de vergaderingen tijdig voor te bereiden moeten eventuele 
zienswijzen uiterlijk zondag 5 mei aan de griffie worden gezonden. 
 

 
22:00 u Besluitvormend:   
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Eerste Schoor 7" 
Raadsvoorstel herijking deelbegroting jeugd 
Raadsvoorstel verordening Jeugdhulp 
Raadsvoorstel benoeming burgerleden 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Door het college wordt het voorstel herijking 
deelbegroting jeugd aangevuld voor wat betreft de zienswijzen. Ook gelet op het feit dat de 
deelbegroting Jeugd op 9 mei wordt vastgesteld in de regio wordt het voorstel besluitvormend 
geagendeerd zodat de raad nog zaken kan meegeven.  
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3. Planning volgende vergaderingen 
Ten aanzien van de voorjaarsnota wordt verzocht om snelle verspreiding van de stukken en ook te 
kijken naar de wijze waarop (technische) vragen kunnen worden gesteld / behandeld. 
 

 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.  
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat hiervoor ongeveer 2 uur nodig is. Geconstateerd 
wordt dat de agenda erg vol zit. (21 mei voorjaarsnota, 27 mei radendag Hart van Brabant). 
Wethouder Bert Schellekens zegt toe met een voorstel te komen. 
 

 REKS. Voorstel is een extra avond te beleggen op dinsdag 11 juni 
De regiegroep is akkoord met deze extra avond en vraagt of wij Hilvarenbeek ook uitnodigen. 
 

 Nota grondbeleid - graag ontvangen wij nog reacties op wat u verwacht. Het lijkt verstandig 
behandeling aan te houden.  
De regiegroep stemt in met dit voorstel. Tot nu toe heeft alleen LRG op het verzoek 
gereageerd over de vragen waar men over wil spreken. De overige fracties worden 
uitgenodigd ook nog te reageren. Desgevraagd lijkt het met name te gaan over de keuze voor 
actief grondbeleid.  
 

 Op 3 juni bij de oordeelsvormende vergaring de directie Diamantgroep uitnodigen voor een 
toelichting op de strategienota. Zie memo. 
Het is goed afspraken te maken met Diamant. In de regiegroep van 21 mei kan worden 
gekeken of definitief van dit aanbod gebruik wordt gemaakt, ook gelet op de behandeling 
van de voorjaarsnota. 
 

 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.  
De regiegroep geeft aan dat het allemaal heel veel wordt, gelet op de behandeling van de 
voorjaarsnota, verenigde vergadering Hart van Brabant, enzovoorts. De griffier wordt 
verzocht aan te geven dat dit in de planning van de raad van Goirle niet haalbaar is. 
 

 Wethouder Piet Poos doet het aanbod om op 18 juni extra beeldvormend te spreken over de 
ontwikkelingen Jeugdzorg. 
De regiegroep reserveert dit tijdstip voorlopig voor dit onderwerp. De volle agenda's zijn wel 
een aandachtspunt. Gewezen wordt op het feit dat twee weken later ook beeldvorming over 
het Maatpact is gepland.  

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:45 uur. 
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Actielijst bijgewerkt t/m:  23 april  2019 (grijs is afgewerkt) 

Nr. Datum Wie? Wat?  

1.  9-4-
2019 

Griffier De samenvatting van de vorige 
nota Grondbeleid toe te mailen 
en via de mail te inventariseren 
wat men graag wil bespreken 
t.a.v. het grondbeleid. 

Mail verzonden op 10 april 

2.  9-4-
2019 

College De regiegroep op 23 april 
informeren over de rest van het 
proces voorjaarsnota. Ook wat 
we doen met technische vragen 
etc. De wens is uitgesproken om 
voor Koningsdag over de nota te 
beschikken. 

23 april is besproken dat de 
voorjaarsnota op 30 april in het 
college wordt besproken. 
Toezending volgt zo spoedig 
mogelijk daarna.  

3.  25-3-
2019 

College Duidelijkheid geven over 
besluitvormingsproces Zuidrand. 
Onduidelijk is of dit onderwerp 
toch al niet eerder is besproken. 
Deze vraag wordt intern uitgezet. 
En wordt bij het verslag 
beantwoord. 
 

Bij raadsinformatie is de raad 
geïnformeerd dat het college 
heeft besloten om het 
stedenbouwkundig plan vast te 
stellen. Het 
voorontwerpbestemmingsplan zal 
op basis van het 
stedenbouwkundig plan 
opgesteld en in procedure 
gebracht worden 

4.  25-3-
2019 

College Het college wordt verzocht 
planning van onderwerpen te 
actualiseren. Met betrekking tot 
het Grondbeleid wordt gevraagd 
om goed bij dit onderwerp stil te 
kunnen staan. Bekeken zal 
worden welke planning haalbaar 
is. 

Zie afspraak 9 april 
 

5.  25-3-
2019 

College Het college komt met een 
voorstel voor een moment en 
een geschikte vorm voor het 
betrekken van de raad in de 
lopende organisatieontwikkeling. 

Raadsinformatie 24 april 
toegestuurd 

6.  25-3-
2019 

College De burgemeester en wethouder 
Immink zeggen toe het  overzicht 
afdoening moties in het college 
te zullen bespreken.  

 

7.  12-3-
2019 

College Maken voorstel waardoor de 
raad keuzes kan maken voor 
bijstelling kaders hoek 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/29-januari/22:05/Raadsinformatiebrief-Zuidrand.pdf
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Nr. Datum Wie? Wat?  

Kalverstraat-Tilburgseweg aan de 
hand van aantal scenario's. 

8.  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. 
Is gepresenteerd in 
beeldvormende vergadering 23 
april.  
 

9.  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 

10.  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. 

 
 

 

 


