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Geachte leden van de regiegroep,    
 

[Typ hier] 

 

Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 7 november 2022, 17.30 uur tot 
uiterlijk 19:00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda  

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 26-09-2022 

 
4. Terugblik vergaderingen 

 
5. Concept-agenda’s 

Vanwege het grote aantal beleidsdocumenten zijn vooralsnog alleen de raadsvoorstellen opgenomen,  
zonder bijlagen. Indien u de bijlagen al wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen met de griffie.  
 
5a Beeldvormende vergadering 22 november 2022 
- Dit is meer een informatiebijeenkomst dan een beeldvormende avond.  
- Vragen aan regiegroep: Zijn de sessies openbaar? Worden belanghebbenden uitgenodigd? Zo ja, wat is 

hun rol. Wordt de pers uitgenodigd? Worden deze sessies geleid door een voorzitter uit de 
voorzitterspool of door een voorzitter uit de organisatie?  

5b Oordeelsvormende vergadering 29 november 2022 
- Aandacht voor de (te) volle agenda.  
- De Burap wordt niet besproken in een beeldvormende vergadering. Raadsleden kunnen voorafgaand 

aan de vergadering schriftelijke vragen stellen.  
- De onderzoeken van de rekenkamercommissie bevatten geen aanbevelingen. Hiervoor is dan ook geen 

raadsvoorstel opgesteld. De raad kan met elkaar over de onderzoeken en de conclusies van gedachten 
wisselen.  

- Er is niet gereageerd op het verzoek om eventuele zienswijzen over de Kernagenda regio Hart van 
Brabant uiterlijk woensdag 19 oktober door te geven aan de griffie.  

5c Besluitvormende (hamer)raadsvergadering 29 november 2022  
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- Kunnen de verordeningen rechtstreeks naar deze hamerraad? Deze zijn niet in een oordeelsvormende 
vergadering besproken.  

- Bij Begrotingswijziging 2 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de raad de gelegenheid 
om voor 16 december 2022 een zienswijze in te dienen. De raad vooraf schriftelijk consulteren? 

5d Informatiebijeenkomst Veiligheid - Ondermijning 13 december 2022 
  

 
6. Planning   

In de bijgevoegde bijlagen is de geactualiseerde planning voor respectievelijk het 4e kwartaal 2022 en het 
1e kwartaal 2023 opgenomen. Ook treft u een concept voorzittersschema aan. (dit schema wordt later 
toegevoegd) 
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 20 december 2022 
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. 

 
8. Overzichten moties en toezeggingen 

Bijgevoegd het meest recente overzicht van moties en toezeggingen  
 

9. Wat verder ter tafel komt 
 

10. Sluiting 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter van de regiegroep, 
 
 
Frits Harteveld 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2022/20-december/19:30

