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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  26 september 2022, 17:30 uur - raadzaal 

Opgemaakt door Griffie 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Arno de Laat, Corne de Rooij,  
Namens het college: Janneke van den Hout, Liselotte Franssen, Ruud Lathou-
wers (secretaris),  
Toehoorders: Ben Thijsselink en John Adriaansen  
Griffie: Ingrid van Breda, Frits Harteveld (griffier) 

Afwezig m.k.  

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 6a wordt direct na agendapunt 4 behan-
deld. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 29 augustus 2022  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Terugblik vergaderingen / werkbezoek 
- Oordeelsvormende vergadering 6 september 2022 
- Hamerraad 13 september 2022 
- Oordeelsvormende vergadering 13 september 2022 
- Werkbezoek sportpark 20 september 2022 (zie ook agendapunt 6b) 
Arno: Het werkbezoek is positief verlopen, maar wel anders dan de griffie had gepland. Sugges-
tie: de regiegroep organiseert het volgende keer samen met de griffie.  
Griffie: of al eerder een go / no go geven, dat helpt voor een zorgvuldige voorbereiding.  
Piet: het besluit was al genomen in de vorige vergadering van de regiegroep.  
Corne: kunnen we de uitnodiging van De Wissel combineren met andere binnensportverenigin-
gen? 
Voorzitter: geeft aan dat er in de aanloop naar het werkbezoek bij de sportverenigingen veel ruis 
was, maar dat het desondanks toch positief is verlopen. Voorzitter stelt voor de uitnodiging van 
De Wissel inderdaad te combineren met andere binnensportverenigingen, in 1 of 2 avonden.   
 
5. Concept-agenda’s 4e raadscyclus 
5a.  Informatiebijeenkomst over opvang specifieke doelgroepen, 4 oktober 2022 van 18:00u – 
19:00u.  
Wethouder van den Hout: dit betreft specifieke doelgroepen als statushouders, Oekraïners, be-
schermd wonen, ex-gedetineerden. De raadsleden kunnen in groepjes opsplitsen. Eventueel met 
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alleen de fractievoorzitters is ook een optie. 10 oktober is te laat. Bespreking vertrouwelijk, ge-
heim of openbaar? 
Arno: vraagt hierbij aandacht voor de woonopgave. Het tijdsbeslag van 1 uur is kort.  
Corne: wil niet opsplitsen in groepjes.  
Voorzitter: concludeert dat de raad wordt bijgepraat op 4 oktober. In een openbare bijeenkomst, 
niet besloten, vertrouwelijk of geheim. 4 oktober een half uur voorafgaand aan de vergadering is 
een optie, anders 10 oktober.  
Wethouder: er komt een voorstel van het college.  
 
5b. Werkbezoek CC Jan van Besouw (CC JvB) 10 oktober 2022.  
Regiegroep: Akkoord, indien dit mogelijk is voor het CC JvB. Eerst het werkbezoek en daarna in-
formatie in de foyer over opvang specifieke doelgroepen. Indien CC JvB niet kan, dan de avond 
verder benutten voor andere onderwerpen.  
Corne: Wat gaan we bespreken in CC JvB? Daar moeten we als raad over nadenken.  
Voorzitter: rondt het gesprek af. We kunnen naar het CC JvB, daar kennis maken en een kleine 
rondleiding volgen. Ontwikkelingen over cultuur en huisvesting SCAG op een later moment be-
handelen, bijvoorbeeld bij een beeldvormende avond.  
 
5c. Beeldvormende avond begroting 11 oktober 2022  
Regiegroep: akkoord.  
 
5d. Oordeelsvormende vergadering begroting 18 oktober 2022.  
Afspraak: de begrotingsbehandeling wordt indien nodig voortgezet op 20 oktober 2022.  
  
5e. Werkbezoek gemeenteraad Tilburg 19 oktober 2022  
Na een korte bespreking rondt de voorzitter af: de regiegroep houdt het werkbezoek liefst op lo-
catie en sluit af met een borrel.  
 
5f.  Verzoek aan de regiegroep om de volgende 2 extra bijeenkomsten in te plannen:  
Bijeenkomst regionale inkoop sociaal domein. Het programmateam HvB wil in de maand oktober 
een rondgang per gemeente om de voortgang van de nieuwe zorginkoop / Sociaal domein te be-
spreken. Met reactie van Rekenkamercommissie Midden-Brabant.    
Informatiebijeenkomst Integraal huisverstingsplan onderwijs. In de conceptplanning staat dit 
dossier op 29 november bij oordeelsvorming en op 20 december bij besluitvorming. 
 
Voorstel: 22 november beeldvormende avond met 2 parallelle sessies: 
Sessie A: Regionaal publiek ontwikkelbedrijf REKS (reeds geaccordeerd door de regiegroep) 
 + Integraal huisvestingsplan onderwijs  
Sessie B:  Sociaal domein op locatie / bezoek dorpsteam (reeds geaccordeerd door regiegroep) 

+ Regionale inkoop sociaal domein.   
 
Regiegroep: gaat akkoord met het voorstel.  
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6. Planning   
In de bijgevoegde bijlagen is de geactualiseerde planning voor het 4e kwartaal (in 2 delen) 
opgenomen. Ook treft u een concept voorzittersschema aan.  
Regiegroep: geen opmerkingen bij de planning 
 
 

6a.  Brief inwoners m.b.t. bestemmingsplan t.a.v de planning 
Kan het bestemmingsplan Goorstraat 3 eerder worden behandeld dan de raad van 20 december?  

- 4 oktober is een optie. Nadeel: er is geen ruimte voor spreekrecht.  
- 29 november hamerraad onder voorbehoud is ook een optie. Indien insprekers, dan 29 

november toch oordeelsvormend en 20 december besluitvorming? 
- 8 november bij de begroting. Nadeel: precedentwerking voor andere raadsvoorstellen?  

Na een gesprek in de regiegroep concludeert de voorzitter het volgende: bestemmingsplan toe-
voegen aan begrotingscyclus: 18 oktober oordeelsvormend, 8 november besluitvormend. Het 
bestemmingsplan vooraan op de agenda plaatsen.  
 
6b. Nieuwe (nog niet ingeplande) uitnodigingen voor de gemeenteraad Goirle.  
Bijeenkomst vraagstelling onderzoek bestuurskracht (vastgesteld in het memo planning in de re-
giegroep van 29 augustus)  
- Werkbezoek in Sporthal de Wissel, in combinatie met andere binnensportverenigingen. 
- Uitnodiging schoolbesturen Plein 013. Verzoek Arno: akkoord indien het betrekking heeft op 

Goirle. 
- Uitnodiging masterclass Leystromen: 7 november, 15 november, 16 november. 

De griffie doet in overleg met Liselotte een voorstel.  
- Mobiliteit? 
Afspraak: de griffie stemt e.e.a. af met betrokkenen en met de voorzitter van de regiegroep. 
Daarna volgt een voorstel. 
 
7. Raadsvergadering van 8 november 2022 / LIS.  
Geen opmerkingen. 
 
8. Overzichten moties en toezeggingen. 
Arno: Vaak staat er “Wordt afgedaan in Q3”. Komt dit nu nog? Arno heeft nog meer opmerkin-
gen, maar er is nu weinig tijd voor.  
Ruud: De Q’s geven richting. De organisatie kan het uitleggen als planning niet wordt gehaald. 
Voorzitter: verzoek aan Arno om de andere opmerkingen op de mail te zetten.    
 
9. Wat verder ter tafel komt 
Griffier: 24 oktober is de volgende regiegroep. Het is dan wel herfstvakantie. Voor de leden van 
de regiegroep lijkt dit geen probleem.  
 
10. Sluiting 
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De voorzitter sluit de vergadering om 19:08 uur. 
 
 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 26-09-2022 Griffie / 
voorzitter re-
giegroep 

Nieuwe (nog niet ingeplande) 
uitnodigingen voor de gemeen-
teraad Goirle inplannen. Voor-
stel bespreken met de voorzit-
ter.  

 

2. 26-09-2022 Griffie De uitnodiging van De Wissel  
combineren met andere bin-
nensportverenigingen, in 1 of 2 
avonden. 

 

3.  26-09-2022 Griffie 22 november beeldvormende 
avond met 2 parallelle sessies 
organiseren. 

 

4.     

5.     

 


