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 Verslag 
 

Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  17 februari  2020, 17:30 uur 
Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 
Aanwezig  Liselotte Franssen (voorzitter), Sjaak Sperber, Piet Verheijen, Trix Vissers, 

Mark van Oosterwijk, Mark van Stappershoef (college), Jolie Hasselman 
(secretaris), Berry van ’t Westeinde (griffier) 

Afwezig  - 
 
 
 
Agenda 
 
1. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

2. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 3 februari 2020 
Naar aanleiding van de toezeggingen wordt gevraagd naar de Hoek Kalverstraat. Wanneer wordt 
dit ingepland? 
 

3. Terugblik voorgaande vergaderingen 
Naar aanleiding van het tweede extra deel van de vergadering over de REKS. De regiegroep had 
eerder afgesproken om juist te beperken in tijd. Nu werd de vergadering belegd buiten het 
reguliere overleg van de regiegroep om. 
Sjaak Sperber constateert dat hier juist de informatie is verstrekt waar de regiegroep eerder over 
had besloten dit niet te doen.  
Piet Verheijen was die avond voorzitter. Hij constateert dat insprekers niet waren aangekondigd.  
De regiegroep constateert dat er in deze bijeenkomst niets is gedeeld dat voor de regionale 
bijeenkomst noodzakelijk was. 
 
Een gesprek wordt gevoerd over de wenselijkheid van parallelle sessies. De werkgroep Sociaal 
Domein heeft vergadert voorafgaand aan de extra beeldvormende vergadering. Mark van 
Oosterwijk is van mening dat er burgerleden zijn, juist ook om fracties in de gelegenheid te 
stellen het werk te verdelen.  
In de regiegroep wordt geconcludeerd dat we tzt kunnen kijken of we hiermee kunnen 
experimenteren, maar dan moeten we dit wel op tijd kunnen communiceren. 
 
Naar aanleiding van het verzoek van Pernell Criens om onderwerpen met betrekking tot wonen 
te agenderen is Piet Verheijen van mening dat we wel heel snel terugkomen op de woonvisie. 
Trix Vissers vraagt zich af of hiervoor ook ruimte is in de omgevingsvisie. 
De voorzitter concludeert dat het verzoek concreter moet. Dit is ook niet het moment, de 
woonvisie is net vastgesteld. De griffier wordt verzocht om hierover contact op te nemen met 
Pernell Criens. 
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4. Lange(re) termijnplanning 
De burgemeester vraagt namens wethouder Immink naar de procedure behandeling REKS. Het 
idee is om het voorgenomen collegebesluit via een wensen- en bedenkingenprocedure aan de 
raad voor te leggen.  
De regiegroep is uiterst ontstemt over het feit dat de planning nog steeds niet is aangevuld en 
niet compleet is. Gevraagd wordt om een chronologische presentatie van de planning in pdf.  
 

5. Voor raadsprocedure aangeboden onderwerpen + advies griffier 
De agenda voor de oordeelsvormende vergadering (bouwstenen woonvisie) is akkoord. Het 
Reglement van Orde moet nog verder besproken worden in de regiegroep. 
 

6. Vaststellen raadsvoorstel aanpassing Reglementen 
Gesproken wordt over de werkwijze van behandeling in de vergadering van dit raadsvoorstel. 
Het is prettig wanneer iemand namens de regiegroep het woord kan voeren. Mark van 
Oosterwijk zou dat kunnen doen. Het is dan prettig als de raadsleden worden gevraagd om hun 
opmerkingen al vooraf toe te sturen. 
 
Bespreking opmerkingen: 
Bij die artikelen waarover hier niets is opgenomen, is men akkoord met het advies van de griffier.  
5. De vraag wordt gesteld of een extra plaatsvervanger in de commissie onderzoek 
geloofsbrieven handig/wenselijk is. (5 benoemen, minimaal 3 nodig).  
17.4 Stemcijfer: gevraagd wordt om de wens van een aantal raadsleden om altijd schriftelijk te 
stemmen bij benoeming van personen aan de voorzitter door te geven. 
18.4 verwezen wordt naar het VNG model voor wat betreft stemming over moties en 
amendementen. Definitieve conclusie is op dit punt nog niet getrokken. Verdere bespreking 
wordt doorgesproken 
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 31 maart 2020 
De lijst ingekomen stukken vindt u hier. 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
 

8. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
Wordt niet besproken. 
 

9. Terugkoppeling uit / naar andere gremia 
Wordt niet besproken. 
 

10. Wat verder ter tafel komt 
Wordt niet besproken. 

 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1.  11-11-2019 college Agenderen voorstel Hoek 
Kalverstraat met scenario’s 
 De uitgangspunten moeten 
worden bijgesteld. Volgens 
Leystromen zijn er 2 scenario’s 

3/2/2020: wethouder 
Swaans geeft aan dat er 
heden een gesprek met 
Leijstromen is geweest.  

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/31-maart/22:05
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Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

haalbaar. De raad ontvangt 
graag meerdere scenario’s op 
basis waarvan de 
uitgangspunten/kaders al dan 
niet kunnen worden aangepast. 
De vraag is wanneer we dit 
kunnen verwachten. 

2.  2-12-2019 
6-1-2019 
3-2-2020 

college Aanvullen planning tbv 
vergadering 6 januari 
De regiegroep herhaalt het 
verzoek om de planning zo snel 
mogelijk te actualiseren. Zeker 
voor de eerste 2 kwartalen van 
2020 moet alles helder zijn. 

 

3/2/2020 
De regiegroep eist dat 
uiterlijk 14 februari er een 
planning ligt waar alle 
vraagtekens zijn ingevuld. 
De eerste twee komende 
kwartalen tot op de 
vergadering ingevuld. 
17/2/2020 
De regiegroep is ontstemt. 

3.  3-2-2020 griffie De griffie wordt gevraag om te 
kijken of een overzicht kan 
worden gemaakt wat we 
wel/niet doen in 
oordeelsvorming en 
beeldvorming.  

 

4.  3-2-2020 griffie Gevraagd wordt om de 
procedure rond het afscheid 
van wethouder Schellekens 
goed vooraf te communiceren. 
Is er voldoende tijd? 

 

 


