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 Verslag 
 

Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  28 oktober 2019, 17:30 uur 
Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Sjaak Sperber, Piet Verheijen, Trix Vissers, 

Mark van Oosterwijk, Johan Swaans (college), Berry van ’t Westeinde 
(griffier) 

Afwezig  - 
 
 
1. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Vaststellen wijze van besluitvorming over begroting 2020 en dekkingsplan 

Begrotingsvergadering 12 november 
Afgesproken wordt dat we dit jaar nog Algemene Beschouwingen doen bij de begroting. De 
intentie is om dit zwaartepunt bij de voorjaarsnota te leggen – en niet langer bij de begroting.  
Afgesproken wordt af te wijken van de gebruikelijke sprekersvolgorde bij de 
begrotingsbehandeling. Afgesproken wordt om deze keer te beginnen bij de grootste niet-
coalitiepartij en daarna de grootste coalitiepartij – etc. De volgorde wordt dan SP, LRG, D66, CDA, 
PvdA, PAG, Arbeiderspartij, VVD. 
Afgesproken wordt de griffier te vragen om aan alle partijen te vragen of zij iets vinden / debat 
nodig vinden bij de Burap en Goirle aan de Slag. De regiegroep schat in dat er na de 
begrotingsbehandeling te weinig energie over zal zijn om die bespreking dan zorgvuldig te 
houden. 
Afgesproken wordt dat de voorzitter goed wordt geïnstrueerd dat het college na de schorsing de 
reactie ook beperkt tot de moties en amendementen en dit zo kort mogelijk houdt. 
Afgesproken wordt dat er wordt gecommuniceerd dat moties en amendementen vóór maandag 
11 november om 10.00 uur bij de griffie moeten worden aangeleverd. De voorzitter van de 
vergadering bepaalt op advies van de griffie de volgorde van behandeling van de ingediende 
amendementen en moties. Daarbij worden deze indien mogelijk  ook weer op inhoud 
gegroepeerd. De amendementen en moties zijn vanaf 16.00 uur via het Raadsinformatiesysteem 
voor iedereen beschikbaar. Op deze wijze kunnen alle fracties en het college de vergadering 
optimaal voorbereiden.    
Afgesproken wordt dat na afloop een sobere borrel plaatsvindt. Ook is er een eenvoudige 
maaltijd in de schorsing van de avond. 
Afgesproken wordt dat op 20 november gelijktijdig met de publicatie vanuit het college over de 
inhoud van de begroting er een pagina komt waar alle fracties ruimte krijgen om in 250 woorden 
hun mening te geven. De tekst voor deze publicatie moet dan uiterlijk op woensdag 13 
november, 12.00 uur worden aangeleverd.  
 
Lijst ingekomen stukken 
Naar aanleiding van de Lijst ingekomen stukken wordt door Mark van Oosterwijk opgemerkt dat 
er in november voldoende ruimte moet zijn om over de eerste herijking van de begroting 
jeugdzorg te spreken. 
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Oordeelsvormendevergadering 29 oktober 
Afgesproken wordt dat er bij aanvang van ieder onderwerp 1 minuut is voor de fractie die een 
onderwerp de meeste punten heeft gegeven om de bespreking in te leiden. De voorzitter zal 
ruimte geven aan andere fracties om dit kort aan te vullen.  
Het is belangrijk om goed op tijd te sturen, zodat uiteindelijk de hele agenda wordt afgewerkt. Er 
moet echter ook ruimte zijn voor een goed gesprek. 
De heer Greve van het platform minima heeft zich nog aangemeld voor het spreekrecht. De 
griffier gaat nog het gesprek aan met hem. Hoewel we vorige week in de beeldvormende 
vergadering in principe dit gesprek hadden willen voeren, wordt hem conform het Reglement 
van Orde ruimte gegeven.  
Stijn van den Brekel heeft aangegeven dat hij in plaats van het Fietspad Riel-Gilze graag wil 
spreken over buurtbemiddeling. Aangezien dit geen consequenties heeft voor de verdere 
indeling van de vergadering is dit geen probleem. 
 

 
3. Wat verder ter tafel komt 
Piet Verheijen kondigt een motie aan over de trap-op-trap-af-methodiek. 

 
4. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:40 uur. 
 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1.  21/5/2019 Wethouder 
Poos 

Wat verder ter tafel komt - 
Evaluatie Tilburgsweg 
Bereidt een voorstel voor over 
het soort evaluatie voor de 
Tilburgseweg. 

In eerste instantie was de 
gedachte om dit te doen na 
afronding van het gehele 
project. Aangezien 
voortgang afhangt van 
ontwikkeling van het stuk 
terrein op de hoek 
Tilburgseweg-Kalverstraat 
kan dit nog lang gaan duren. 
Om "momentum' te 
behouden (en lessons 
learned mee te nemen in de 
aanloop naar en uitvoering 
van het tweede deel van het 
project!) is het wellicht een 
optie een tussentijdse 
evaluatie te plannen. Hierbij 
zal dan enerzijds worden 
gekeken naar het 
verkeerscirculatieplan en 
anderzijds naar de fysieke 
herinrichting van de 
Tilburgseweg. 
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Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

Afdelingshoofd REB neemt 
dit mee in het PoHo overleg. 
23/9: raadsinformatie volgt 
binnenkort 
14/10: De fracties wordt 
gevraagd of agendering van 
de raadsinformatie gewenst 
wordt. Griffie benadert niet 
vertegenwoordigde fracties. 

2.  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. 
24/9 griffier neemt contact 
op met Stijn van den Brekel 
14/10: Stijn neemt zelf 
initiatief  

3.  12 aug 2019 Griffier Overzicht toezeggingen/moties 
Bezien zal worden hoe deze 
goed geadministreerd en 
gevolgd kunnen worden. 

23/9: Afspraak met 
secretaris 30/9. Wordt in 
brede zin bekeken 
14/10: vraag aan griffier te 
bezien hoe de ontsluiting 
voor raadsleden in het RIS 
beter geregeld kan worden. 
29/10: behalve verbeterde 
overzichten door de 
veranderde werkwijze 
worden moties ook 
meegenomen in upgrade 
van het RIS die in productie 
is. 

4.  14 okt 2019 Griffie Raadsplanning 2020 
Nagegaan zal worden of er een 
dubbeling zit in de 
vergaderingen regiegroep 
oktober 2020. 

De regiegroepvergaderingen 
van 26/10 en 2/11 zijn 
correct. 26/10 is vaststellen 
agenda besluitvorming 
cyclus A en 2/11 is opstarten 
cyclus B. 

 


