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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  31 mei 2021, 16:30 uur - Pexip 

Opgemaakt door Berry van ’t Westeinde 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Trix Vissers Piet Verheijen, Sjaak Sperber, Johan 
Swaans en Tess van de Wiel (vanaf 17:15 uur) en Berry van ’t Westeinde (griffier) 
Jolie Hasselman (secretaris) 

Afwezig   

 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
Afgesproken wordt om aan het begin van de vergadering stil te staan bij vragen/moties/toezeg-
gingen.  

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 26 april en 27 mei 2021 

Een opmerking bij het verslag 26 april wordt door Piet Verheijen toegestuurd aan de griffie. 
Het verslag van 27 mei wordt vastgesteld.  
 

4. Terugblik vergaderingen:  
Oordeelsvormende vergadering 28 april 2021- omgevingsvisie 
Geconstateerd wordt dat de opmerking van Mark van Oosterwijk over regie op de agenda en het 
stellen van vragen is meegenomen bij de voorbereiding van de vergadering over de perspectief-
nota.  
Oordeelsvormende vergadering 25 mei 2021 – perspectiefnota 
Er zijn geen opmerkingen bij de vergadering zelf. Ondanks de brief die eerder binnenkwam werd 
er in de vergadering goed bijgestuurd. 
 

5. Concept-agenda Beeldvormende vergadering 15 juni 2021 
De burap wordt op 15 juni ontvangen – presentatie door de secretaris. 
De jaarstukken worden niet beeldvormend besproken. Vragen over de jaarstukken kunnen uiter-
lijk tot maandagochtend 14 juni 9:00 uur worden gesteld. Het antwoord volgt dan op 18 juni.  
Ingestemd wordt met de agenda voor de transitievisie.  
Voorzitter van de vergadering en griffier sluiten de definitieve agenda kort.  

 
6. Beeldvormende vergadering 16 juni 2021 – Thema wonen 

Gaat niet door vanwege verhindering van Leijstromen op zowel 15 als 16 juni dit wordt uitgesteld 
tot het najaar.  
 

7. Concept-agenda Besluitvormende raadsvergadering - hamerraad 22 juni 2021 
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De stukken zijn inmiddels compleet. Aan fracties wordt gevraagd om hun eventuele vragen over 
de tijdig in te dienen. In de hamerraad is het de bedoeling zoveel mogelijk besluiten te nemen. 
Aan fracties wordt gevraagd om vooraf aan te geven of zij de agendapunten willen bespreken. 
De voorzitter vraagt nog naar de openstaande toezegging over MidPoint, deze is mogelijk rele-
vant bij de begrotingsstukken Hart van Brabant. 
 

8. Concept-agenda Oordeelsvormende vergadering 22 juni 2021 
De regiegroep merkt op dat het niet wenselijk is dat er veel stukken op de agenda staan, die ook 
in de perspectiefnota zijn vermeld. Deze stukken worden geagendeerd. Inhoudelijk kan dit wor-
den geagendeerd. In de agenda mot worden toegevoegd dat er samenhang is met zaken uit de 
perspectiefnota. De behandeling van de perspectiefnota kan ook gevolgen hebben voor de be-
sluitvorming over deze voorstellen.    
De wethouder wordt gevraagd om in relatie met de perspectiefnota goed aan te geven wat de A-
voorstellen zijn – dan worden de B-voorstellen in de strategische discussie besproken. 
De leerplicht is een A-voorstel uit de perspectiefnota. Het fietspad is een B-voorstel, waarvoor de 
raad al wel een bedrag begroot heeft. De wethouder wil het voorstel nog indienen als apart 
raadsvoorstel.   
Met MHC is afgesproken dat we de tijd nemen voor de velden MHC. Men wil pas in maart begin-
nen met de werkzaamheden. Dit voorstel gaat van de agenda.  
Bij Fokmast/Regte Heide vraagt de voorzitter zich af of we nu kunnen besluiten om het perceel 
van de familie Vermeer te bestemmen tot natuur. De voorzitter vraagt aan het college aandacht 
te hebben voor de formulering van dit besluit.  
 

9. Concept-agenda Oordeelsvormende vergadering perspectiefnota 8 juni – of 15/16 juni 
Afgesproken wordt dat het college een raadsvoorstel opstelt met de A-lijst. De B-lijst wordt uit 
de perspectiefnota gehaald. De raad krijgt ook nog een tijdlijn voor de strategische discussie.  
Daarmee heeft de regiegroep zijn werk gedaan. De raad kan hier zijn standpunt op kwijt. Mocht 
men er iets anders van vinden, dan kan de raad zijn punt maken.    
Wat doen we met stukken waar het college nog mee wil komen? Deze voorstellen zitten niet in 
de begroting. Van deze voorstellen moet de noodzaak duidelijk zijn – als dat het geval is kan het 
college besluiten deze apart aan de raad voor te leggen. De vergadering van 8 juni vervalt. Op 
woensdag 16 juni is er een extra oordeelsvormende vergadering over de perspectiefnota.  
 

10. Extra besluitvormende vergadering perspectiefnota 29 juni 
Deze datum is akkoord. Het college kan er na de oordeelsvormende vergadering er wel vanuit 
gaan dat de raad de strategische discussie wil voeren. Het college kan zich hierop voorbereiden.  
 

11. Werkbezoek milieustraat/beleidsplan VANG 6 juli 
Ter kennisname is een aantal achterliggende concept stukken voor dit werkbezoek toegevoegd. 
De agenda wordt nog schriftelijk naar de regiegroep gestuurd. 

 
12. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 13 juli 2021  

De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  
Geen opmerkingen. 

 
13. Planning 

Wordt de volgende keer nader besproken. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/13-juli/19:30
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14. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 

De vragen lijken nu bij te zijn. Gekeken wordt nog naar het antwoord op de aanvullende vragen 
groenstructuurplan.  
 
Met betrekking tot toezeggingen over ’t Loket wordt gevraagd naar voortgang. Status update 
wordt meegenomen in het overzicht. De regiegroep vraagt om in het algemeen regelmatig de 
status regelmatig te actualiseren. 
 
Opgemerkt wordt dat het hele lange lijsten zijn. Hoe gaan we hier nu mee om? 
De secretaris geeft aan dat het college de toezeggingen bespreekt. Er staan ook doorlopende 
toezeggingen op – of toezeggingen waar meer tijd voor nodig is (bijvoorbeeld uitvoeringsagenda 
cultuur). De lijst wordt alleen maar langer. De regiegroep vraagt om regelmatige updates.  
De secretaris geeft aan dat gekeken wordt naar het eigenaarschap en registratie voor uitvoering 
van de moties binnen de organisatie. De griffier doet de suggestie aan de raad om minder gede-
tailleerde moties aan te nemen – moties met 6 beslispunten zijn soms moeilijk te volgen – zeker 
als deze deels afgehandeld zijn.  
 

15. Wat verder ter tafel komt 
Wethouder Van de Wiel geeft aan dat er een informatieve bijeenkomst over het LOT wenselijk is. 
Dit ook in relatie tot de visie sociaal domein. Kan dit kort na de zomervakantie? Het verhaal moet 
verteld worden, waarom dit concreet met cijfers nog niet kan.  
De voorzitter stelt voor dat er vanuit de werkgroep zicht en grip een terugkoppeling komt. Het is 
fijn als er meer nieuws komt.  
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:35 uur.  

 


