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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 31 mei 2021, 16.30 uur tot uiterlijk 
18:00 uur. De vergadering vindt plaats via videovergaderen Pexip vergaderkamer1.  
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 27 mei 2021 

 
4. Terugblik vergaderingen:  

Oordeelsvormende vergadering 28 april 2021- omgevingsvisie 
Oordeelsvormende vergadering 25 mei 2021 – perspectiefnota 
 

5. Concept-agenda Beeldvormende vergadering 15 juni 2021 
De burap wordt op 15 juni ontvangen – presentatie door de secretaris. 
Vorig jaar hebben we ook beeldvormend gesproken over de jaarrekening. Voor de volledigheid is de 
jaarrekening, net als vorig jaar, ook opgenomen op de agenda. Is er behoefte om hier ruimte voor te 
reserveren – of volstaan we met de in de agenda opgenomen schriftelijke vragenronde? 
Eveneens is een discussienotitie Warmte geagendeerd. Een vergelijkbaar programma wordt ook gedraaid 
in Oisterwijk en Hilvarenbeek. Het college wil de mening van de raad hierover peilen. Normaal is de lijn dat 
beeldvorming is bedoeld als beeldvorming voor de raad – niet om meningen te peilen. Kan de regiegroep 
instemmen met dit programma? 
 

6. Beeldvormende vergadering 16 juni 2021 – Thema wonen 
Gaat niet door vanwege verhindering van Leijstromen op zowel 15 als 16 juni 
 

7. Concept-agenda Besluitvormende raadsvergadering - hamerraad 22 juni 2021 
Gelet op de beschikbare tijd voor de oordeelsvormende vergadering overwegen om dit samen te voegen 
met de extra besluitvormende vergadering over de perspectiefnota. 
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8. Concept-agenda Oordeelsvormende vergadering 22 juni 2021 
Diverse stukken zijn nog niet ontvangen. Wenst de regiegroep deze nog te agenderen? Spreekrecht is te 
verwachten met betrekking tot de proeftuin. Kan het voorstel voor samenwerking leerplicht misschien toch 
direct naar de hamerraad? 
 

9. Concept-agenda Oordeelsvormende vergadering perspectiefnota 8 juni – of 15/16 juni 
 

10. Extra besluitvormende vergadering perspectiefnota 29 juni 
Is deze datum akkoord? Agenda nader in te vullen na de oordeelsvormende vergadering. 
 

11. Werkbezoek milieustraat/beleidsplan VANG 6 juli 
Ter kennisname is een aantal achterliggende concept stukken voor dit werkbezoek toegevoegd. 

 
12. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 13 juli 2021  

De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  
Aan de regiegroep wordt de vraag gesteld om in te schatten of sommige stukken (met name 
raadsinformatie) wellicht extra aandacht vragen. 

 
13. Planning 

Zie bijgevoegde overzichten  
 

14. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
Zie bijlagen 
 

15. Wat verder ter tafel komt 
 

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

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/13-juli/19:30

