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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 23 september 2019, 17:30 uur in de 
ruimte A.0.09. In deze vergadering zullen de stukken en agenda's voor de komende vergaderingen worden 
besproken. Op de agenda staan de stukken die zijn ingekomen vermeld, met daarbij een behandeladvies van 
de griffier. 
 
 
Agenda 
 
1. Vaststellen agenda 

 
2. Vaststellen verslag en doornemen actielijst vorige vergadering 

 
3. Lange(re) termijnplanning 

Kennisnemen van de planning per vergadering en de lijst met door de gemeenteraad te behandelen 
onderwerpen. Aangepaste planningen zijn toegevoegd.  
 

4. 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. 

 
Oordeelsvormende vergadering 8-10 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Ord-1.  Raadsvoorstel Koersdocument Bacaertlant Bij beeldvorming is aangegeven dat nog niet 
alle vragen gesteld zijn. Uitgenodigd is de 
vragen nog schriftelijk te stellen.  
Het voorstel kan oordeelsvormend besproken 
worden. Wel is aangegeven dat het goed is 
wanneer college én regiegroep kijken naar het 
raadsvoorstel: voldoet dit aan de eisen die aan 
een raadsvoorstel gesteld mogen worden? 
Tijdsplanning 60 minuten 

Ord-2.  Raadsvoorstel Evaluatie Goirle aan de slag Het college heeft een raadsvoorstel en een 
evaluatieverslag aangeleverd. De 
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participatieraad kan zich vinden in het verslag. 
Voorstel van het college is de thema’s re-
integratiebeleid, minimabeleid en inclusie in 
onderlinge samenhang te bezien in een te 
ontwikkelen nota. Tijdsplanning 30 minuten.   

Ord-3.  Raadsvoorstel Rapport WMO van 
rekenkamercommissie 

Het raadsvoorstel dat is opgesteld door de   
rekenkamercommissie i.s.m. de griffie wordt 
besproken in het auditcomité van 18 
september. Is dit het gewenste vervolg op de 
beeldvormende avond van 2 juli? Daarna 
oordeelsvormende vergadering – of direct naar 
de hamerraad. Tijdsplanning voorlopig 15 
minuten.  

Ord-4.  Raadsvoorstel Maatpact Hiervoor is nog geen stuk voorhanden, omdat 
dit op 19 sept eerst nog regionaal wordt 
besproken. De planning is dat het 
raadsvoorstel op 01 oktober in het college 
wordt behandeld. Regionaal wordt 
besluitvorming verwacht vóór 5 december. 
Op woensdag 25 september vindt een 
regionale informatiebijeenkomst voor 
raadsleden plaats.  
De portefeuillehouder is uitgenodigd in de 
regiegroep om hierop een toelichting te geven, 
zodat u met die informatie naar bevind van 
zaken kunt besluiten over dit onderwerp. 
Tijdsplanning 30 minuten 

Ord-5.  Raadsvoorstel Veiligheidsbeleid Met input van veiligheidspartners, inwoners, 
lokale organisaties is een eerste opzet van het 
veiligheidsbeleid in de beeldvormende 
vergadering op 9 april 2019 gepresenteerd en 
heeft u vragen gesteld. Dit alles heeft 
geresulteerd in bijgaand voorstel. 
Tijdsplanning 15 minuten 

 

Hamerraad 22-10 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Hmr-1.  Gewijzigd vaststellen "Abcovenseweg 23 
en 23A"(Goirle) 

Over dit plan is één zienswijze ingediend, door 
de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel. 
Indiener van de zienswijze en initiatiefnemer 
zijn tot overeenstemming gekomen om het 
landschappelijk inpassingsplan (dat als bijlage 
aan de planregels is gevoegd) aan te passen, 
vandaar het voorstel tot gewijzigde 
vaststelling. Verder geen redenen bekend die 
een vlotte behandeling in de weg staan.  

Hmr-2.  Verordening rechtspositie raads-, 
commissie- en burgerleden gemeente 
Goirle 2019 

In het raadsvoorstel zijn wijzigingen in de 
rechtspositie verwerkt in overeenstemming 
met de eerdere bespreking in de (toen nog 
door alle fracties bemenste) regiegroep op 17 
juni  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/09-april/19:30/Integrale-Veiligheid
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/09-april/19:30/Integrale-Veiligheid
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Hmr-3.  Toestemming aanpassing 

gemeenschappelijke regeling Hart van 
Brabant 

Wanneer de Gemeenschappelijke Regeling 
Hart van Brabant (tijdelijk) krediet nodig heeft 
– wordt dit nu geregeld via centrumgemeente 
Tilburg. Om het mogelijk te maken dat de 
Regio Hart van Brabant kredietfaciliteiten heeft 
bij de bank, moet de gemeenschappelijke 
regeling worden aangepast. Voor Goirle heeft 
dit geen directe financiële consequenties.  

 

Beeldvormende vergadering 22-10 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Bld-1.  Raadsvoorstel Begroting 2020 Beeldvorming begroting (bespreken 
ingekomen reacties, verzamelen informatie 
over bezuinigingsmaatregelen en gesprek met 
inwoners/belanghebbenden).  
Oordeelsvormende begrotingsbehandeling – 
Het voorstel is voorzien op 11 oktober. De 
meedenksessie op 14 september geeft 
misschien iets meer inzicht in behandeling. De 
griffie stuurt in de week van 16 september 
een notitie over de behandeling van de 
begroting.  Benodigde tijd nog niet in te 
schatten. 

Bld-2.  Presentatie tweede bestuursrapportage 
2019 

Presentatie Burap 2  
 
1 uur 

 

Oordeelsvormende vergadering 24-10 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Ord-6.  Raadsvoorstel Begroting 2020 Oordeelsvormende begrotingsbehandeling – 
Het voorstel is voorzien op 11 oktober. De 
meedenksessie op 14 september geeft 
misschien iets meer inzicht in behandeling. De 
griffie stuurt in de week van 16 september een 
notitie over de behandeling van de begroting. 

 

Besluitvormende raadsvergadering 12-11 met uitloop 13-11-2019 ??? 

Nr. Onderwerp Advies griffier 

Bsl-1.  Raadsvoorstel Begroting 2020 Besluitvormende behandeling begroting (zie 
opmerking bij de oordeelsvormende 
behandeling) 

Bsl-2.  Raadsvoorstel Koersdocument Bacaertlant  

Bsl-3.  Raadsvoorstel Evaluatie Goirle aan de slag  

Bsl-4.  Raadsvoorstel Maatpact  

Bsl-5.  Raadsvoorstel Rapport WMO van 
rekenkamercommissie 

 

Bsl-6.  Raadsvoorstel Veiligheidsbeleid  

Bsl-7.  Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 
2019 
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5. Voorstel nieuwe indeling lijst ingekomen stukken en AVG 
Zie bijlage 
 

6. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 12 november 2019 
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/12-november/22:05 
Zijn er stukken die vragen om aandacht / agendering door de raad?   

 
7. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 

Zie bijlagen  
 
8. Terugkoppeling uit / naar andere gremia 

 
9. Vaststellen jaarplanning gemeenteraad 2020 

Zie bijlage 
 

10. Wat verder ter tafel komt 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/12-november/22:05

