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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  18 januari 2021, 17:30 uur - raadzaal 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Sjaak Sperber, Piet Verheijen, Trix Vissers, Marijo 
Immink en Liselotte Franssen (wethouders), Jolie Hasselman (secretaris) en 
Berry van ’t Westeinde (griffier) 

Afwezig   

 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Een aantal onderwerpen is schriftelijk afgehandeld.  
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 14 december 2020 
Een opmerking wordt gemaakt over verkeerde datum en aanwezigheidsvermelding. Het verslag 
is aangepast op internet. Het verslag wordt vastgesteld. 
 

4. Terugblik vergaderingen  
In aanvulling op de schriftelijk aangeleverde reacties stelt Piet Verheijen de vraag waarom stuk-
ken vertrouwelijk met de raad besproken moeten worden. Regelmatig zijn er vertrouwelijke bij-
eenkomsten. Als dit bijvoorbeeld gaat over toekennen van gemeentelijke onderscheidingen kan 
hij dit wel plaatsen. Maar als het over beleid van het college gaat, wil hij weten wat de richtlijnen 
zijn. Wat zijn nu de criteria hiervoor?  
Sjaak Sperber geeft aan dat de reden om dit vertrouwelijk te doen, was om eerst de raad te in-
formeren en daarna pas de betrokkenen. Vindt het niet chique als betrokken en ook de raad din-
gen moeten vernemen langs een andere weg dan rechtstreeks van het college. 
Trix Vissers vraagt zich af of het college verplicht is de raad eerst te informeren. Heeft er in dit 
geval niet zoveel moeite mee. 
Wethouder Immink geeft aan dat het college, naast de overweging die Sjaak al heeft vermeld, 
heeft gevonden dat de raad niet uit de pers geïnformeerd moest worden, maar in vertrouwen 
informatie moest krijgen. 
De secretaris vult aan dat de bijeenkomst vertrouwelijk was, niet met geheimhouding. 
De voorzitter is met Piet Verheijen van mening dat het de voorkeur heeft om openbaar over on-
derwerpen te spreken. Hier is gekozen de raad eerst vertrouwelijk informeren. De raad zou in dit 
geval ook niet geïnformeerd zou kunnen worden. In december is het net in omgekeerde vorm 
gegaan, waarbij de raad zich afvroeg waarom ze niet eerder geïnformeerd zijn. Vindt de voor-
beelden niet problematisch. De raad wordt niet in een vervelende positie gebracht door voor 
deze korte termijn vertrouwelijke informatie te verstrekken. 
Piet Verheijen hikt aan tegen het vertrouwelijk informeren. Wil niet dat het structurele vormen 
aanneemt, maar dat we als openbaar bestuur zaken openbaar bespreken. 
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Sjaak Sperber vindt het wel lastig dat het een half uur uitliep. We hadden meer gedisciplineerd 
met de tijd om kunnen gaan. Ook de pers informeerde wat er aan de hand was.  
Piet Verheijen geeft aan dat je kunt inschatten dat dit veel tijd kost. 
De voorzitter geeft aan dat het gaat om informeren en niet om debat. Er zit een tijdslot op. Het 
zou ook strakker geleid kunnen worden. Mogelijk kun je het stoppen en doorschuiven naar een 
volgende bijeenkomst. Opnemen in terugkoppeling uit de regiegroep dat we over dit onderwerp 
hebben gesproken.  
 

5. Concept-agenda besluitvormende vergadering  
Iedereen stemt in met de voorgestelde agenda. Dat betekent dat we Koestraat ongenummerd 
agenderen, maar dat op de site en in de publicatie in Goirles Belang een aantekening wordt ge-
maakt dat mensen die gebruik willen maken van het spreekrecht zich op de griffie kunnen mel-
den. Als er behoefte is aan spreekrecht schuiven we het plan door naar de volgende oordeelsvor-
mende vergadering. Wijziging van de legesverordening en Welstandsnota worden toegevoegd 
aan de agenda. Het verzoek aan de raadsleden wordt gedaan om vragen zo veel als mogelijk  
 
Wethouder Immink: vraagt om een spoed aanpassing verordening meedoenregeling. Technische 
foutjes in de verordening ontdekt. Deze foutjes moeten zo snel mogelijk worden hersteld. Onder 
andere wijze van berekening inkomen 1 oudergezin en jongeren die thuiswonen. Het college 
spreekt morgen over het voorstel.  
Sjaak Sperber stelt voor dat er een duidelijke uitleg moet zijn en ook duidelijk is over welke wijzi-
gingen het precies gaat. Zodat de voorzitter kan zorgen dat niet de discussie van december over 
gedaan moet worden.  
De regiegroep besluit dat dit voorstel wordt toegevoegd aan de agenda. 
 
De griffier geeft aan dat er motie PAG over huisvesting jongerenwerk staat op de agenda voor 2 
februari. Ook wordt gekeken of er een extra vergadering bijeen geroepen kan worden over het 
jongerenwerk. Wanneer de raad een extra vergadering heeft – is dat altijd een besluitvormende 
vergadering, omdat er in zo’n vergadering ook besluiten kunnen worden genomen. Bijvoorbeeld 
over moties. Als er geen stukken liggen, is het wel belangrijk om vooraf goed na te denken wat 
het doel van de vergadering is en hoe we de vergadering vormgeven. 
De regiegroep voegt de motie van PAG toe bij de stukken voor het vaststellen van de agenda en 
onderneemt geen actie op bespreken van jongerenwerk omdat er geen concreet verzoek ligt. 

 
6. Ingekomen stukken voor raadsvergadering van 02 februari 2021 

Geen opmerkingen. De lijst van ingekomen stukken wordt uitgedaan.  
 

7. Planning 
De lange termijn planning wordt volgende week besproken. Trix Vissers vraagt aandacht voor 
een avond over MidPoint.   
De secretaris geeft aan dat Theo Weterings te gast in de raadscommissie samenleving van de ge-
meente Hilvarenbeek. Valt dit te combineren? 
NOOT: Navraag is gedaan bij Hilvarenbeek. Helaas is er geen ruimte om  geen ruimte om daar als 
raad van Goirle aan te sluiten in hun commissie samenleving op 4 februari. De vergadering is wel 
live te volgen: https://hilvarenbeek.notubiz.nl/live 
 De agenda en stukken staan hier: https://hilvarenbeek.notubiz.nl/bijeenkomst/799512/Commis-
sie-avond%2004-02-2021 

https://hilvarenbeek.notubiz.nl/live
https://hilvarenbeek.notubiz.nl/bijeenkomst/799512/Commissie-avond%2004-02-2021
https://hilvarenbeek.notubiz.nl/bijeenkomst/799512/Commissie-avond%2004-02-2021
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8. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 

Mark Verhoeven vraagt naar toezegging over de ja-ja sticker. Wethouder Franssen antwoordt dat 
morgen in het college een raadsinformatiebrief over deze motie wordt besproken. Op 23 maart 
is  ruimte gereserveerd voor beeldvorming over grondstoffenbeleid. Dan kijken naar cijfers ach-
ter de nieuwe manier van inzamelen en wat we willen met de milieustraat.  
  
Sjaak Sperber merkt op dat hij vaak een “uiterste afdoeningsdatum” bij veel toezeggingen mist 
stukken. 
De griffier geeft aan dat het college verzocht kan worden om waar mogelijk op de lijst meer ter-
mijnen aan te geven. Ook is het een verzoek aan voorzitters en de raadsleden en burgerleden om 
bij toezeggingen in de vergadering goede afspraken te maken over termijnen. (In het algemeen 
zouden toezeggingen strakker gemarkeerd kunnen worden).  
 

9. Wat verder ter tafel komt 
Wethouder Franssen geeft aan dat er een toezegging is over gesprek met NBU en biodiversiteits-
team. Dat is niet meer in handen van de wethouder – zij is niet betrokken bij deze gesprekken.  
Piet Verheijen heeft het college de inkoopstrategie sociaal domein van de gemeente Tilburg ver-
strekt. De vraag is of de raad hierover moet spreken of de werkgroep.  
Marijo Immink geeft aan dat de informatie nog in de regio moet worden besproken. Wordt een 
groots traject waar drie wethouders voor verantwoordelijk gaan worden, waaronder wethouder 
Immink zelf. Stuk van Tilburg wordt opgenomen in het regionale stuk. Op sommige stukken heeft 
Tilburg de raad al meegenomen. Wordt morgen in het college besproken.  
Trix Vissers vraagt om een afspraak voor een bijeenkomst met de voorzitters.  
Afgesproken wordt dat er volgende week een voorstel voor een datum voor een gesprek met 
voorzitters komt.  
 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit het overleg om 18:37 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 
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Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

waarop zaken in een vergade-
ring behandeld worden  met 
alle fractieleden worden gecom-
municeerd – niet via de voorzit-
ters. 

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. 

 

 


