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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Sjaak Sperber heeft zich afgemeld.  
De griffie bedankt de regiegroep voor de lekkere attentie en het bezoek van de voorzitter in het 
overleg van de griffie. 
 

2. Vaststellen agenda 
Gelet op de agenda, de vele planningsvraagstukken, zijn de stukken voor het Reglement van 
Orde niet opgenomen. Het stuk wordt volgende week geagendeerd. De griffie wil ook nog naar 
deze stukken kijken, om te zorgen dat deze weer actueel zijn. Belangrijk aandachtspunt is de 
betrokkenheid van inwoners bij onze vergaderingen. 
 

3. Vaststellen verslagen van de regiegroep van 25 januari, 1 februari en 15 februari 2021 
De notulen worden vastgesteld. In de notulen van 15 februari zijn de namen van Sjaak Sperber 
en Trix Vissers een maal niet goed benoemd. Dit wordt aangepast.  
 

4. Terugblik vergaderingen  
Oordeelsvormende vergadering van 23 februari 
Informatiebijkomst van 24 februari 
Piet Verheijen geeft aan dat als er vragen zijn, deze ruim op tijd moeten worden ingestuurd. Dat 
is een verplichting in de richting van de raad die tijdig om stukken vraagt.  
De voorzitter vraagt wat dan een redelijke termijn is voor het toesturen van stukken. Als vragen 
uit de beeldvorming komen, kun je vragen vaak niet eerder dan een week vooraf stellen. Moeten 
we daar als regiegroep ook actie op ondernemen? Bijvoorbeeld voor de voorjaarsnota en 
begroting maken we die afspraken. De regiegroep vraagt het college om informatie eerder, en als 
het even kan minimaal een weekend voor de vergadering toe te sturen. Vragen van de raad 
moeten dan echter ook ruim op tijd binnen zijn. De raadsvoorstellen zijn doorgaans meer dan 
twee weken voor de oordeelsvormende vergadering beschikbaar. De raads- en burgerleden 
wordt daarom gevraagd om vragen altijd minimaal een week voor de vergadering toe te zenden. 
Trix Vissers merkt op dat ook moties soms nog heel laat binnenkomen. Ook dat zouden we met 
de raad kunnen bespreken.  
De griffier geeft aan dat in de mail na de regiegroep een oproep kan komen om vragen tijdig aan 
te leveren en moties tijdig in te dienen. Afgesproken wordt dat dit met de raad wordt 
teruggekoppeld. 
De secretaris geeft aan dat er een termijn is van 30 dagen om vragen te beantwoorden. Het 
ambtelijk apparaat doet zijn best om op dinsdagochtend de antwoorden te hebben liggen. Bij 
vakantie van het college blijft het nog een week liggen.  

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/23-februari/19:30
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2021/24-februari/19:30


De voorzitter merkt op dat technische niet politieke vragen anders gewerkt kan worden dan met 
de artikel 40 vragen. Het gaat hier met name om de technische vragen. Dit kan ook meegenomen 
worden naar de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.  
Piet Verheijen merkt op dat er bij de cultuurnota ook nog verlate informatie is ontvangen. Hoe 
werkt dat dan? Als je wilt dat de raad het meeneemt in de beraadslaging moeten stukken er ook 
op tijd zijn. Geeft aan dat dit soms een uitzondering kan zijn, maar dit mag nooit een regel zijn.  
Wethouder Swaans geeft aan dat het te laat was. Dit heeft wel met allerlei drukte te maken. De 
beantwoording van het burgerinitiatief was ook pas net gedaan. Iedereen doet zijn best om het 
op tijd te doen. Het is geen vast proces om dit zo te doen. 

 
5. Concept-agenda besluitvormende vergadering  

Aan de agenda wordt mogelijk verlenging van het ziekteverlof van raadslid Van Brederode 
toegevoegd. 
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Turnhoutsebaan 8 aan de agenda toe te voegen. 
Procedure zoals vorige maand met de Koestraat.  
 

6. Ingekomen stukken voor raadsvergadering van 16 maart 2021 
Piet Verheijen geeft aan dat we iets moeten doen met het stuk over de sportverenigingen. De 
raad heeft al eerder een krediet beschikbaar gesteld, maar we weten niet hoe dit is afgelopen. 
Vraagt of we met deze brief iets willen?  
De secretaris geeft aan dat men met deze brief bezig is. Er wordt breed geïnventariseerd op 
welke vlakken er problemen zijn. Willen de raad graag op korte termijn informeren. Er is contact 
met de sportverenigingen. Ook moeten we even goed kijken wat er nog ligt.  
De voorzitter concludeert dat het te vroeg is voor de regiegroep om deze brieven al te 
agenderen. Een politieke fractie kan natuurlijk altijd vragen stellen en zich informeren over een 
brief. Tijdens de behandeling van de ingekomen stukken kan dan eventueel een voorstel aan de 
raad worden gedaan om de brief op een andere wijze af te handelen: bijvoorbeeld in een 
oordeelsvormende vergadering. 
 

7. Planning 
- Werkbezoek milieustraat 9 maart (wordt digitaal).  

De griffie wordt gemachtigd de uitnodiging verder af te werken.  
- Beeldvorming over grondstoffenbeleidsplan 23 maart.  

Van de wethouder is het bericht ontvangen dat deze bijeenkomst komt te vervallen. 
- Beeldvorming over aanbestedingen sociaal domein 

Wethouder Immink geeft aan dat we de inkoop niet gaan uitstellen, maar nu op een andere 
manier gaan inkopen om grip te krijgen op kosten. Het heeft veel impact. We willen graag de 
raad meenemen op verschillende momenten. Dit willen we in maart nog doen. De raad 
meenemen over de uitgangspunten. Kan de raad die vaststellen, maar ook input geven voor een 
houtskoolschets. Daarom is de urgentie ook hoog. Elke inkoopvorm heeft zijn eigen dynamiek.  
 Afgesproken wordt dat de agenda nader wordt uitgewerkt voor de komende regiegroep 
vergadering. Optie is dat op 23 maart beeldvormend over de notitie wordt gesproken en op 30 
maart dan in de hamerraad besluitvormend wordt gesproken over een raadsvoorstel. 

- Beeldvorming over proeftuin eind maart / april 
Wethouder Immink geeft aan dat er dit jaar een ontwerp bestemmingsplan moet liggen. Het 
college wil graag de stand van zaken toelichten in een beeldvormende vergadering. Wil ook 
ophalen of we kunnen voortgang met de financiën. Het gaat om de financiën voor een rotonde 
en infrastructuur. Wil graag ook weten dat er in het kader met de financiën door gegaan kan 
worden. 
De griffier vraagt wanneer de begroting in de raad aan de orde komt. Is dan de voorjaarsnota 
niet een goed moment, dan kan een integrale afweging worden gemaakt. De raad kan niet 



beslissen in een beeldvormende bijeenkomst. Een beeldvormende bijeenkomst geeft geen 
politieke garanties. 
Wethouder Immink geeft aan zich hiervan bewust te zijn. Het geeft echter wel een richting. Men 
wil echter snel meer duidelijkheid hebben, omdat het project verder moet. We hebben nu de 
goede gesprekken, ook met een agrariër. De provincie is nu met de agrariër bezig.  
De regiegroep spreekt af om te kijken of een combi gemaakt kan worden op 23 maart. Als dat 
niet lukt moet er mogelijk een extra avond worden gepland.  

- Politiek café mobiliteitsplan (zie startnotitie voor informatie) 
De voorzitter geeft aan blij te zijn dat dit soort dingen worden bedacht om de raad mee te 
nemen, maar hij vraagt zich af wat er inhoudelijk moet worden besproken. De aangekondigde 
moties geven hier ook al richting aan.  Wil ook meer richting aan deze avond geven. Ophalen op 
zichzelf kan niet het doel zijn. Waar is het college dan naar op zoek? Afgesproken wordt dat we 
volgende week aan de hand van een beter uitgewerkte agenda beslissen over deze avond.  
Wethouder Swaans neemt dit mee terug naar de organisatie. 

- Reserveren tijd voor overleg met de raad over Governance (vraag Henk Gabriels) afgesproken 
wordt om dit in de vorm van een spreekuur te doen.  
 
De voorzitter vraagt de volgende vergadering aandacht voor de planning 2e kwartaal, waaronder 
de behandeling van de voorjaarsnota en de ruimte om hier vragen over te stellen. 
 

 
8. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 

Piet Verheijen vraagt naar het antwoord op de vragen over het fietspad en de hoofdroute Riel. 
Dit had toch al wel beantwoord kunnen zijn? 
Wethouder Swaans antwoordt dat de vragen over de hoofdroute Riel nu beantwoord kunnen 
gaan worden.  
Mark Verhoeven geeft aan dat onderbouwd is uitgelegd dat het is verdaagd tot 9 februari. Er is 
vergeten te communiceren. Ook de steun culturele sector 
De secretaris geeft aan dat een extra verdaging is gestuurd. 
Trix Vissers wil nog graag antwoord op de vraag hoe jongerenwerk in Tilburg is geregeld. 
De motie AS, over lokaal opgaventeam kan van de lijst. Deze is niet meer actueel. Op pagina 5 is 
over motie Z over de strategische keuzes een RIB ontvangen. Die kan er ook af.  
Wethouder Immink vraagt of het handig is dat er bij de raadsinformatiebrief wordt aangegeven 
dat er een motie is afgedaan.  
 

9. Wat verder ter tafel komt 
Trix Vissers vraagt of er een vervanging voor Tess als voorzitter te leveren. 
De voorzitter stelt voor dit eerst aan het CDA te vragen. 
Marijo Immink is blij met de medewerking van regiegroep. 
Piet Verheijen merkt op dat het veel tijd kost.  
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit het overleg om 18:30 uur. 
 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1.  Carlo (griffie) Afgesproken is dat Carlo de volgorde die we hebben 
besproken puntsgewijs goed opneemt in de 
voorbereiding van de vergadering van 2 maart (vraag 
van Piet)  

 



Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

2. 9-03-2021 Mark 
Verhoeven en 
de griffie 

Afgesproken is dat Mark Verhoeven met de griffie gaat 
kijken of de vergadering/werkbezoek milieustraat / 
kringloopwinkel anders kan qua vorm.  

 

 


