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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  25 januari 2021, 17:30 uur - Pexip 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Sjaak Sperber, Piet Verheijen, Trix Vissers, Mark 
van Stappershoef (burgemeester), Piet Poos (wethouder), Jolie Hasselman (se-
cretaris) en Berry van ’t Westeinde (griffier) Henk Gabriels (licht verzoek toe) 

Afwezig   

 
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
Het verzoek van Henk Gabriels over een beeldvormende avond jongerenwerk wordt toegevoegd 
als agendapunt 4b.  
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 18 januari 2021 
Het verslag wordt vastgesteld.  
Trix Vissers geeft aan dat onder aan agendapunt 5 een aantal woorden zijn weggevallen. Bij de 
planning een dubbel woord in de tekst. 
 

4. Terugblik vergaderingen  
Beeldvormende vergadering 19-1-2021 
Schriftelijk is gereageerd. Geconstateerd is dat het goed is om ambtenaren ook in het geval van 
complimenten niet persoonlijk te noemen. De raad richt zich tot het college.  
 

4b. Verzoek beeldvormende vergadering stichting Jong 
Henk Gabriels wil aangeven dat er zoveel onrust is, dat het verstandig is dat de raad laat zien dat 
de raad zijn werk doet. Voor de uitstraling naar onze gemeenschap is dat goed. Om zo ook een 
hoor- wederhoor te organiseren om zaken helder te krijgen. 
Sjaak Sperber heeft hier een raar gevoel bij. Vanavond is er een informatiebijeenkomst bij de 
Stichting Jong. Het college heeft ook al informatie verstrekt. Wat is de toegevoegde waarde van 
beeldvorming? 
Henk Gabriels geeft aan dat het niet de bedoeling is om een discussie tussen beide partijen te 
krijgen. Wij willen weten wat er gebeurt is. Er zijn in de media zaken geuit. Daar wordt door 
beide partijen niet helder op geantwoord. De onrust in de gemeenschap moet worden 
beantwoord. Alles wat tot nu toe gebeurd is heeft zich tot nu toe buiten de openbare raad 
afgespeeld. Vanavond is het alleen tussen de mensen die uitgenodigd zijn, pers en de stichting 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/19-januari/19:30
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Jong. Wij willen graag iedereen horen – door vragen te stellen. Dat geeft meer duidelijkheid. Het 
is niet de bedoeling om daar op dit moment verder iets mee te doen.  
Sjaak Sperber is er nog niet van overtuigd dat het geen welles-nietes wordt. Gaan wij dan 
bepalen wat waar is en wat niet? 
Trix Vissers deelt de zorgen ook. Vanavond wil ze ook luisteren. Als we partijen samen zetten 
wordt het een welles-nietes. Het lijkt een onbegonnen zaak om de waarheid te zoeken. 
Piet Verheijen heeft niet de zorg dat het een welles-niets wordt. Tenzij de vergadering niet goed 
wordt voorgezeten. De uiteindelijke doelstelling zou moeten zijn om te kijken of de relatie weer 
hersteld kan worden. Wat is er eigenlijk goed voor ons dorp?  
De voorzitter geeft aan dat de regiegroep a-politiek is. Dus vanuit die positie moeten we er naar 
kijken. Waar komt de tijdsdruk vandaan?  
Henk Gabriels antwoordt dat er veel onrust is in het dorp. Dus we moeten een beetje snel zijn. 
Heeft vandaag ook de opmerking van de participatieraad en een burgerinitiatief gezien. Het is 
zaak snel te werken. Zo snel mogelijk afhandelen. 
Trix Vissers vraagt hoe Piet Verheijen ziet hoe de verhoudingen weer goed kunnen worden 
gemaakt via een hoorzitting. 
Piet Verheijen weet niet of je het een hoorzitting moet noemen, want dat klinkt heel erg zwaar. 
De bedoeling is voor hem om te kijken in hoeverre je de relatie kunt herstellen tussen de 
stichting Jong en het college. 
Trix Vissers vraagt of Piet Verheijen het herstellen van de relatie als taak van de raad ziet. 
Piet Verheijen geeft aan dat stukken zijn bestudeerd en dat het volgens hem over kleinere dingen 
gaat. 
Henk Gabriels geeft aan dat als we een beeldvormende vergadering houden, dan zijn we 
mogelijk drie avonden bezig met allerlei insprekers. Het gaat er nu om om vragen naar aanleiding 
van de stukken te kunnen stellen. In de media wordt niet altijd duidelijk geantwoord. Hij wil de 
discussie die later zal volgen helder krijgen. Dat moet in de openbaarheid. Dat is een onderdeel 
van onze democratie.  
Piet Poos onderschrijft dat het noodzakelijk is dat er een openbare discussie plaats vindt. Is ook 
voor veel snelheid, want de tijd verstrijkt en zoveel tijd hebben we niet. Maakt zich ook zorgen 
over het welles-nietes van Sjaak en Trix deelt. Een goede voorbereiding is dus noodzakelijk.  
We moeten heel scherp hebben wat de doelstelling van de vergadering. Is dat te toetsen of het 
college zijn werk goed heeft gedaan? Dat is het werk van de raad.  
Henk Gabriels vraagt nog om de stukken ter beschikking van de raadsleden te stellen. Hij maakt 
uit de stukken op dat er snel gehandeld moet worden.  
De voorzitter geeft aan dat het lastig is om als regiegroep een besluit te nemen – politiek 
neutraal. Laten we iets organiseren. 2 februari is eigenlijk niet haalbaar. Waar zit het point of no 
return? 
Henk Gabriels geeft aan dat alleen het college dat weet. Als het college al een andere partij heeft 
benaderd is dat punt misschien al bereikt. De oplossing is om het donderdag te doen. Dat kan 
altijd. 
De voorzitter vraagt of er nog een besluit ongedaan gemaakt kan worden. 
Henk Gabriels geeft aan dat hij de indruk heeft dat het verstandig is als het college het besluit 
schorst en stichting Jong de tijd geeft zijn taken uit te voeren en daarmee rust creëert. En ook de 
contracten geven de mogelijkheid om met een jaar te verlengen. Zo hebben we ruimte om goed 
na te denken hoe we dingen geregeld willen hebben.  
Piet Poos zegt dat de druk erop zit vanwege de noodzaak dat er jongerenwerk is in het dorp. 
Toen wij het besluit namen was er nog geen sprake van een avondklok. Wij vinden het 
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noodzakelijk dat er jongerenwerk is. De stichting Jong is een contract aangeboden voor drie 
maanden om het over te dragen. Zo lang er politiek onduidelijkheid is over welke kant het 
opgaat, krijgt hij stichting Jong moeilijk aan tafel. Dit maakt het wenselijk om snel duidelijkheid te 
krijgen.   
De burgemeester geeft aan dat het goed is om de reuring van buiten naar binnen te halen. Let 
wel op met de term hoorzitting, dat geeft de indruk van een juridisch college. Maar dat je een 
beeld wil vormen door de verschillende verhalen eens aan te horen.  
Trix Vissers ziet dat iedereen dit op korte termijn wil doen. Stelt voor dit dan donderdag te doen. 
Sjaak Sperber sluit zich hierbij aan. Heeft er wel een kanttekening bij. In de vertrouwelijke 
vergadering is gesproken met 2 collegeleden. Om een totaalbeeld te hebben moet ook de 
doorontwikkeling van het loket aan de orde komen. Mark van Oosterwijk is bereid de 
vergadering voor te zitten. Dan hebben we een voorzitter, gevoelsmatig, van de partij die dit 
heeft aangevraagd. Het zou handiger zijn  om een voorzitter te hebben van een partij die hier 
niet direct een rol heeft – bijvoorbeeld Erik Schellekens. 
Piet Verheijen vraagt of hier een voorzitter uit eigen kring bij moet zitten. Maar dat heeft ook 
weer de schijn van welke partij dit is. Stelt voor het buiten de raad te zoeken. 
Jolie Hasselman vraagt of het verstandig is om de hoofdvragen van te voren te delen.  
De voorzitter vindt dat een goede suggestie.  
De burgemeester wijst ook nog op een motie over huisvesting die 2 februari op de agenda staat. 
De voorzitter concludeert dat de tijd wel kort is naar donderdag 28-1. 1 februari lijkt de minst 
slechte optie. Wat is de fatale datum? 
Piet Poos geeft aan dat een andere partij is gevraagd om hier mee in te stappen. We merken dat 
door de reuring die is ontstaan, dat een partij die hier buiten staat toch de weerslag zal 
ondervinden. We moeten zoeken naar een andere partij. Het is lastig om stichting Jong aan tafel 
te krijgen. Daarom wil hij hier op korte termijn over praten.  
Piet Verheijen geeft aan dat hij heeft begrepen dat er is afgesproken dat er woensdag een 
bijeenkomst is tussen stichting Jong en de gemeente.  
Sjaak Sperber vraagt naar het voorstel van Henk om er bij voorkeur een fysieke vergadering van 
te maken. We zijn daar ook als regiegroep op teruggekomen. Dat lijkt geen goed idee – hoezeer 
hij de argumenten hiervoor ook begrijpt.  
Henk Gabriels ervaart dat er in dit soort vergaderingen bijna geen mogelijkheid is om een vraag 
achter een vraag te stelen. Is er daarom voor om het fysiek te doen.  
Piet Verheijen geeft aan dat wij slechte voorzieningen hebben voor digitale vergaderingen. Het is 
vaak niet goed verstaanbaar. Daarom vindt hij een fysieke vergadering noodzakelijk. 
De voorzitter geeft aan dat hij 1 februari dit wil beleggen. Donderdag lijkt te vroeg dag. Dan is er 
mogelijk ook nog een extra besluitvormende vergadering nodig. De regiegroep stemt hiermee in.  
Henk Gabriels wil kijken naar een clustering van vragen. Onder andere huisvesting – voorliggende 
veld – etcetera. 
Piet Poos wil graag wel ruimte hebben om iets over de context te zeggen 
Trix Vissers geeft aan dat het wel belangrijk is om te weten waarom het contract is opgezegd.  
De voorzitter geeft aan dat het is ook belangrijk om zondag dan de vragen binnen te hebben.  
Henk Gabriels vindt dat de aanpak die wordt voorgesteld door indieners leidend zou moeten zijn. 
Iedereen vragen in laten dienen is niet nodig.  
De voorzitter geeft aan dat daarbij belangrijk is om de vragen te clusteren vooraf. Verzocht wordt 
om de vragen zondag in te dienen. Iedereen kan dan een dag van te voren zien wat de vragen 
zijn. Met de voorzitter kan de griffie dan de vergadering dan voorbereiden.  
De griffier geeft aan dat dit morgen misschien niet beter in petit-comite kan worden voorbereid. 
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Piet Verheijen geeft aan dat er voldoende tijd moet zijn om op zo’n zwaar onderwerp goed 
voorbereid moet worden. 
Sjaak Sperber stelt voor dat de hoofdvragen worden gesteld en deze aan de stichting Jong en het 
college worden voorgelegd. 
Trix Vissers sluit zich hierbij aan. 
De voorzitter geeft aan dat de vragen zondagavond worden ingestuurd. De voorzitter en de 
griffie clusteren dit. 

 
5. Concept-agenda’s beeldvormende en oordeelsvormende vergadering  

Beeldvorming 9 februari 2021 
Afgesproken wordt dat op 9 februari er aandacht is voor de organisatie-ontwikkeling en 
MidPoint. Met de secretaris is afgesproken dat de raad wordt bijgesproken over de 
organisatieontwikkeling. Sinds de vorige informatiebijeenkomst zijn weer veel stappen gezet. 
Hiervoor is naar schatting een uur nodig.  
Verder wordt wordt afgesproken dat er een presentatie komt over MidPoint door de directeur 
van MidPoint tijdens deze bijeenkomst. 
 
De aanvang van de bijeenkomst wordt 19.30 uur of 20.00 uur. De directeur van MidPoint is vanaf 
21.00 uur beschikbaar.  
 
Oordeelsvormende vergadering 23 februari 2021 
Sjaak Sperber stelt voor de agendapunten 3 en 4 om te draaien (cultuurnota en startnotitie) om 
te draaien. Cultuurnota aan het einde plannen.  
De voorzitter concludeert dato overige punten eerst worden behandeld en de cultuurnota aan 
het einde van de agenda wordt opgenomen. Daardoor is zeker dat er voor de overige 
onderwerpen ook voldoende ruimte is – en kan bezien worden hoe lang over de cultuurnota 
wordt gesproken. Eventueel spreekrecht kan dan ook op het tijdstip dat de behandeling van de 
cultuurnota start ruimte krijgen. 
 
Extra beeldvormende bijeenkomst 24 februari 2021 
Afgesproken wordt dat er op woensdag 24 februari een extra bijeenkomst plaats voor raadsleden 
en burgerleden over de transitievisie warmte. Deze avond wordt georganiseerd voor de raden 
van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De voorbereiding van de drie transitievisies wordt in 
samenwerking voorbereid. Informatieverstrekking kan daardoor voor de drie raden tegelijkertijd 
worden verzorgd. De gemeente Goirle is gastheer voor deze bijeenkomst via YouTube.  
 

 
6. Ingekomen stukken voor raadsvergadering van 16 maart 2021 

De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  
Mark Verhoeven geeft aan dat er regelmatig brieven tussen zitten van mensen die geen 
antwoord hebben gekregen. Dit zou het college moeten triggeren. 
De burgemeester geeft aan dat dit voorkomt. Soms ligt het wel genuanceerd. Het college heeft 
aandacht voor deze brieven. 
 

7. Planning 
Sjaak Sperber geeft aan dat er op de planning 2 onderwerpen met een vraagteken staan voor de 
oordeelsvormende vergadering. Vraagt aandacht voor het gesprek over de toekomst van Goirle.  

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/16-maart/22:00
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De griffier antwoordt dat nog onduidelijkheid is over de wetswijziging, mogelijk met 
terugwerkende kracht, over rechtmatigheidsverantwoording door het college. Het voorstel over 
de kadernota GGD is nog niet beschikbaar.  
Piet Poos geeft aan dat de toekomstvisie van Goirle ook in de visie Sociaal Domein en de 
Omgevingsvisie zit. We willen ook een discussie over waar we als Goirle voor staan. Is bang dat de 
toekomstvisie een beetje over het randje gaat vallen.  
Sjaak Sperber geeft aan dat we al in het verkiezingsjaar zitten. Laten we dit dan communiceren. 
Piet Poos geeft aan dat dit een harde beslissing is geweest. Er is geen andere mogelijkheid. 
Beslissing is afgelopen vrijdag genomen. 
De burgemeester geeft aan dat we merken dat het begint te piepen en te kraken in de organisatie. 
De combinatie van corona, thuiswerken, zorgen voor kinderen, extra inspanningen van de 
gemeente. Als het druk is bij de raad, is het ook druk bij de organisatie. Er dreigen mensen om te 
vallen. We moeten goed naar de planning krijgen. 
Jolie Hasselman geeft aan dat de uitputtingsslag van de organisatie steeds groter wordt. We 
moeten mensen ook ruimte geven. We lopen tegen de grenzen aan.  
Dit wordt met de raad gecommuniceerd.  
Piet Verheijen geeft aan dat we samen naar de lange termijn planning moeten kijken. Hoe hier 
creëer je lucht voor de organisatie. 
 

8. Wat verder ter tafel komt 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit het overleg om 19:10 uur. 
 
 
 
 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 07-09-2020 
 
 
21-09-2020 

Griffie Opvolging vacature Mark van 
Oosterwijk in regiegroep. 
 
Oproep uit laten gaan of er 
nieuwe leden zijn voor de voor-
zitterspool. Vanuit de voorzit-
terspool wordt de regiegroep 
samengesteld. 

 
 
 
Er is belangstelling getoond 
door Stijn van den Brekel. 
Besproken in de regiegroep 
30/11/2020 

2. 30-11-2020 Griffie Afgesproken wordt dat inhou-
delijke afspraken over de wijze 
waarop zaken in een vergade-
ring behandeld worden  met 
alle fractieleden worden gecom-
municeerd – niet via de voorzit-
ters. 
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Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

3. 30-11-2020 Griffie / 
voorzitter 

Afgesproken wordt dat als er 
wat verbeterpunten zijn dat we 
een memo sturen aan de hele 
raad. De griffie maakt een con-
cept memo en zal dit afstem-
men met de voorzitter (Sjaak 
Sperber) voor verzending naar 
alle leden van de raad (en bur-
gerleden). 

 

4. 18-1-2021 Griffier In de week van 25 januari een 
datum prikken voor een voorzit-
tersoverleg 

 

 18-1-2021  dat het college verzocht kan 
worden om waar mogelijk op de 
lijst meer termijnen aan te ge-
ven. Ook is het een verzoek aan 
voorzitters en de raadsleden en 
burgerleden om bij toezeggin-
gen in de vergadering goede af-
spraken te maken over termij-
nen. 

 

 


