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Geachte leden van de regiegroep,    
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 12 april 2021, 16.30 uur tot uiterlijk 
18:00 uur via pexip.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vaststellen verslag van de regiegroep van 8 maart 2021 

 
4. Terugblik vergaderingen  

Werkbezoek 9 maart (milieustraat) 
Besluitvormende vergadering 16 maart 
Beeldvormende vergadering 23 maart 
Besluitvormende vergaderingen 30 maart 
Oordeelsvormende vergadering 30 maart 
Oordeelsvormende vergadering 6 april 
 

5. Concept-agenda oordeelsvormende vergadering Omgevingswet 
Zie bijgevoegde agenda. 
Met de projectleider en voorzitter van de vergadering wordt nog een afspraak gemaakt om te komen tot 
een goed behandelvoorstel, zodat de vergadering zich goed kan voorbereiden.    
 

6. Voorbereiding behandeling voorjaarsnota 
Zie bijgaande memo. Op maandag 26 april stelt de regiegroep de aanpak definitief vast.  
 

7. Behandeling proeftuin 
Tijdens de oordeelsvormende vergadering is het verzoek gedaan om de raad eerder dan bij het vaststellen 
van het bestemmingsplan een uitspraak te laten doen. Een nader verzoek en toelichting is ontvangen van 
Mark van Oosterwijk. Het is de vraag hoe de raad tegen deze ontwikkeling aankijkt. Voorkomen moet 
worden dat dit in het laatste stadium bij het vaststellen van het bestemmingsplan tot problemen leidt. 
Gelet de belangen die bij dit plan aan de orde zijn, is dat niet wenselijk. Vergelijk het plan Leyvennen. Kan 
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de raad aan de hand van een overzichtelijk voorstel/notitie de principiële keuzes / de voors- en tegens 
afwegen? Of is een consultatie aan de hand van het ontwerp-bestemmingsplan haalbaar? (vergelijk de 
behandeling van het schetsplan Bakertand).  
 
 

8. Ingekomen stukken voor raadsvergadering van 20 april 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. 
 

9. Planning 
Zie bijgevoegde overzichten  

 
10. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 

Zie bijlagen 
 

11. Wat verder ter tafel komt 
 

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

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/20-april/19:30

