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Geachte leden van de regiegroep,    
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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 25 januari 2021, 17.30 uur tot 
uiterlijk 19:00 uur via pexip.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 18 januari 2021 

 
4. Terugblik vergaderingen  

Beeldvormende vergadering 19-1-2021 
 

5. Concept-agenda’s beeldvormende en oordeelsvormende vergadering  
Beeldvorming 9 februari 2021 
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 gekeken of het mogelijk is dat er een presentatie komt over MidPoint tijdens deze 
bijeenkomst (afhankelijk van de mogelijkheden van MidPoint zelf).  
 
Oordeelsvormende vergadering 23 februari 2021 
Zie bijgevoegde agenda. 
 
Extra beeldvormende bijeenkomst 24 februari 2021 
Op woensdag 24 februari vindt er 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.  
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6. Ingekomen stukken voor raadsvergadering van 16 maart 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. Ook is een memo over de behandeling van de omgevingsvisie toegevoegd.  
 
Reglement van orde: 
Op de werkvoorraad staat ook de aanpassing van het reglement van orde nog. Deze is in maart 2020 
aangehouden in verband met prioriteiten vanwege corona. Sindsdien zijn de agenda’s van alle 
vergaderingen overvol geweest. Het is op zijn minst wenselijk dat de raad nog in deze periode de 
werkwijze formeel vastlegt. Wanneer de raad dit besluit ook ziet als het formeel vastleggen van de huidige 
werkwijze – hoeft hier ook niet veel tijd mee kwijt te zijn.  
 

8. Wat verder ter tafel komt 
 

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