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Geachte leden van de regiegroep,    
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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 1 maart 2021, 16.30 uur tot uiterlijk 
18:00 uur via pexip.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vaststellen verslagen van de regiegroep van 25 januari, 1 februari en 15 februari 2021 

 
4. Terugblik vergaderingen  

Oordeelsvormende vergadering van 23 februari 
Informatiebijkomst van 24 februari 
  

5. Concept-agenda besluitvormende vergadering  
Zie bijgevoegde agenda. 
Bestemmingsplan Turnhoutsebaan 8 
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Turnhoutsebaan 8 aan de agenda toete voegen – bovenop de 
eerder in de regiegroep besproken stukken. Normaal gesproken behandelen we bestemmingsplannen 
altijd oordeelsvormend, in verband met de mogelijkheid van spreekrecht. Gelet op het feit dat er een 
positief verslag is van een omgevingsdialoog, geen gebruik is gemaakt van inspraak en geen zienswijzen 
zijn ingediend wordt voorgesteld dit voorstel wel op de agenda op te nemen. In de publicatie van de 
agenda op te nemen dat wanneer mensen gebruik wensen te maken van het spreekrecht zij dit voor 15 
maart kenbaar moeten maken op de griffie. Wanneer mensen gebruik willen maken van het spreekrecht, 
dan wordt behandeling door geschoven naar de volgende cyclus.   
 

6. Ingekomen stukken voor raadsvergadering van 16 maart 2021 
De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  
Aan de regiegroep wordt de vraag gesteld om in te stemmen met de concept lijst  en in te schatten of 
sommige stukken (met name raadsinformatie) wellicht extra aandacht vragen. 
 
 

mailto:info@goirle.nl
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/23-februari/19:30
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2021/24-februari/19:30
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/16-maart/22:00
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7. Planning 
Zie bijgevoegd overzichten en memo’s. 
Bespreken komende maand 

- Werkbezoek milieustraat 9 maart (wordt digitaal – informatie volgt nog) 
- Beeldvorming over grondstoffenbeleidsplan 23 maart 
- Beeldvorming over aanbestedingen sociaal domein  
- Beeldvorming over proeftuin eind maart / april 
- Politiek cafe mobiliteitsplan (zie startnotitie voor informatie)  
- Reserveren tijd voor overleg met de raad over Governance (vraag Henk Gabriels) voorstel is om dit in de 

vorm van een  
 
Bespreken lange termijn 
Waar wil de raad tijdig bij betrokken worden? 
Daarbij is het van belang om ook rekening te houden met de planning van de begroting, voorjaarsnota. (zie 
bijgevoegde mail van het audit-comite). Ook is  
 

 
8. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 

Zie bijlagen 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
 

10. Sluiting 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 
 


