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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 18 januari 2021, 17.30 uur tot 
uiterlijk 19:00 uur in de raadzaal.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 14 december 2020 

 
4. Terugblik vergaderingen  

Besluitvormende vergadering 15 en 16 december 
Beeldvormende vergadering 6 januari (wonen) 
Vertrouwelijke bijeenkomst 12 januari 
O.a. aandacht voor de vraag van Piet Verheijen over noodzaak vertrouwelijkheid 
Oordeelsvormende vergadering 12 januari 
 

5. Concept-agenda besluitvormende vergadering  
Zie bijgevoegde agenda. 
Koestraat ongenummerd 
Behalve de stukken die op 14 december in de regiegroep zijn besproken, is het bestemmingsplan 
Koestraat ongenummerd aan de agenda toegevoegd. 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, 
geen zienswijzen zijn ingediend en initiatiefnemer om persoonlijke redenen vaart wil maken met dit 
project, 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 1 februari 
kenbaar moeten maken op de griffie. Wanneer mensen gebruik willen maken van het spreekrecht, dan 
wordt behandeling door geschoven naar de volgende cyclus.   
Wijziging legesverordening 
Toegevoegd om zo snel mogelijk amendement van de raad uit te voeren. 
 

mailto:info@goirle.nl
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/15-december/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/06-januari/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/12-januari/20:00
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6. Ingekomen stukken voor raadsvergadering van 02 februari 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. 
 

7. Planning 
Zie bijgevoegd overzicht. 
Dit jaar gaan we samen met Oisterwijk en Hilvarenbeek aan de slag met de Transitievisie warmte. In 
december moeten de raden besluiten. Eind februari wil men de raden van Oisterwijk, Hilvarenbeek en 
Goirle graag digitaal informeren over de uitgangspunten, waarschijnlijk in de vorm van een webinar die 
kan worden teruggekeken. Op dit moment wordt gekeken of 22 of 24 februari voor alle drie de raden 
haalbaar 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 
 

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/02-februari/22:00

