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Verslag 
 
Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  29 januari 2019 
Opgemaakt door Berry van 't Westeinde 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Erik Schellekens, Pernell Criens, Mark van 

Oosterwijk, Trix Vissers, Corné de Rooij, Piet Verheijen, Arno de Laat , Stijn 
van den Brekel, Wethouder Immink, Berry van ’t Westeinde (griffier) 

  
Afwezig  Monique van Brederode  

 
 

1. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
Mark van Oosterwijk vraagt aandacht voor sturing op de ingekomen stukken. Dit kan beter. 
Liselotte Franssen geeft aan dat dit in het Benen Op Tafel overleg op 11 februari aanbod kan 
komen. Samen met vragen rondom de structuur en werkwijze van de regiegroep. Tijdens de 
heidag op 26 januari zijn we nog onvoldoende toegekomen aan de uitwerking van de rol van de 
regiegroep. 
 

2. Agenda's  volgende avond:  29 januari 2018 en toewijzen voorzitters 
Beeldvormend:  A01 Uitnodiging Sociaal Domein 
Oordeelsvormend: geen onderwerpen 
Besluitvormend: C01 Agenda 
   C02 Dorpstraat 59 (Riel)   
De agenda's zijn akkoord.  
Erik Schellekens geeft aan dat LRG mogelijk met een motie vreemd aan de orde van de dag komt 
over extra voorwaarden met betrekking tot de aanleg van de rotonde 
Tilburgsebaan/Tijvoortsebaan. 
 
Beeldvormende avond 5 februari inclusieagenda 
Uitgebreid wordt gediscussieerd over deze avond. 
Wethouder Marijo Immink geeft een toelichting op de avond en het feit dat heel veel 
organisaties actief betrokken willen zijn. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de avond. 
Mark van Oosterwijk heeft zorgen over hoe de uitkomsten van de avond uiteindelijk worden 
verwerkt. Hoe gaan we prioriteren? Wie gaat dat doen. Hij is van mening dat dit door de 
betrokken partijen zelf moet worden gedaan. 
Trix Vissers wijst erop dat dit moeilijk is voor de organisaties. 
De regiegroep is het erover eens dat ook de participatieraad hierin een rol heeft.  
Mark van Oosterwijkk is van mening dat wanneer het resultaat door de verschillende 
organisaties gedragen wordt, dit voorstel niet meer oordeelsvormend hoeft te worden 
besproken.  
Corné de Rooij is van mening dat de participatieraad een advies rol heeft.  
Marijo Immink geeft aan dat de participatieraad een adviesrol heeft. Het college bekijkt 
vervolgens de consequenties.  
Afgesproken wordt dat de participatieraad wordt gevraagd te adviseren over de prioritering.  
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3. Planning 
De voorzitter verzoekt dringend of het college de planning concreet wil maken. Wethouder Immink 
neemt dit verzoek mee terug naar het college.  
Gevraagd wordt naar de voortgang van het handhavingsbeleid. Het college wordt verzocht inzage 
te geven in het te volgen proces en snel te komen met concrete voorstellen. 
Erik Schellekens kondigt een initiatiefvoorstel van LRG aan over een bouw-/opslagloods. Dit 
voorstel komt naar verwachting op 12 maart. 
Corné de Rooij verwijst naar de inventarisatie van onderwerpen in de regiegroep van 15 januari. Hij 
geeft aan op korte termijn te willen spreken over de kaders die gesteld zijn voor de hoek 
Kalverstraat/Tilburgseweg. Hij wil dit zelf oordeelsvormend agenderen op 12 maart. Afgesproken 
wordt dat er dan een voorstel / motie of iets anders moet liggen aan de hand waarvan het gesprek 
kan verlopen.  
Piet Verheijen vraagt wat er verder gebeurt met de blauwe zone. Hoe wordt dit afgewerkt?  
Stijn van den Brekel geeft aan zich af te vragen of we iets met insectensterfte moeten doen. 
 
In het kader van het parapluplan wordt de vraag gesteld in hoeverre een te actualiseren 
antennebeleid (volgens bestuursakkoord) in dit plan past. Het raadsvoorstel van het parapluplan 
ligt 11 februari bij de regiegroep. 
 
De voorzitter sluit de agenda om 21.55 uur. 
 

 
Actielijst bijgewerkt t/m: 29 januari  2019 (grijs is afgewerkt) 

Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

1.  29/1/2019 Regiegroep De participatieraad wordt verzocht te 
adviseren over de prioritering van de 
inclusieagenda. 

5 februari 

2.  29/1/2019 College  Planning 2019 concreet maken, data hangen 
aan de genoemde onderwerpen 

11 februari 

3.  15/1/2019 College - 
griffier 

Verdere invulling termijnagenda - (+BOB-lijst). 
Bijgewerkte lijst bespreken in de regiegroep. 

11 februari 

4.  24/9/2018 Griffier Memo Inclusieagenda 
1. Zorgt dat ook individuen uit de doelgroep 

kunnen participeren 
2. Vergaderen op locatie mogelijk maken 

Wordt 
meegenomen in 
de voorbereiding 

5.  17-12-2018 Griffier Handhavingsbeleid: De griffier zorgt voor een 
afspraak begin januari met de 4 raadsleden, de 
burgemeester, wethouder Bert Schellekens en 
Levi Brands (beleidsmedewerker). 

Afspraak 8-1-
2019 heeft 
plaatsgevonden 

6.  17-12-2018 Wethouder 
Schellekens 

Vervolg beeldvorming proeftuin 
De wethouder verstuurt een uitnodiging + 
datum aan alle raadsleden voor een bezoek op 
locatie. 

 

7.  17-12-2018 Griffie Bijeenkomst lokale jeugdzorg 29/1/2019 
De griffier checkt of er meerwaarde is door 

De bijeenkomst 
krijgt een andere 
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Nr. Datum Wie? Wat? Vóór 

aanwezigheid van de regionale jeugdzorg. invulling - komt 
aan de orde 
regiegroep 29 
januari  

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. 
 

9.  17-12-2018 Griffier Voorstel instellen werkgroep omgevingswet De 
griffier plant samen met de projectleider een 
eerste bijeenkomst. 

De eerste 
bijeenkomst is op 
21 februari 2019 

10.  17-12-2018 Griffie Evaluatie begrotingsbehandeling 
Afgesproken wordt dat de griffie een aantal 
opzetten maakt.  In januari verwacht de 
regiegroep een voorstel hiervoor. 

11 februari 

 
 
 


