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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  23 mei 2022, 17:30 uur 

Opgemaakt door Ricus Tiekstra 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Teun van den Brand, Ricus Tiekstra 
(wnd. Griffier) 
Namens het college: Tess van de Wiel, Liselotte Franssen, secretaris Ruud Lat-
houwers. 
Toehoorders: Ben Thijsselink 

Afwezig  Mark van Stappershoef 

 
1. Opening 

De voorzitter verwelkomt Ben Thijsselink die als toehoorder de vergadering bijwoont 
 

2. Vaststellen agenda  
De voorzitter stelt voor het memo van wethouder Tess van de Wiel te bespreken onder 
agendapunt 4a.  
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 9 mei 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
n.a.v het verslag meldt de griffier dat de griffie van Tilburg nog niet op het verzoek voor een 
werkbezoek heeft gereageerd. Hier belt hij nog achteraan. 

 
4. Concept-agenda’s en bijeenkomsten  

4a Werkbezoek 31 mei 
Piet Verheijen heeft de bijeenkomst met de Participatieraad met de voorzitter van die raad en 
Ingrid van Breda voorbereid. Het gesprek is met name bedoeld voor de raads- en 
burgerraadsleden, belast met onderwerpen uit het sociaal domein. Wethouder Tess van de Wiel 
stelt voor de link naar de website van de participatieraad aan de vergadering toe te voegen.  
Piet Verheijen zal aan de voorzitter van de participatieraad voorstellen ook de media te 
benaderen.  
4aa memo werkbezoek sportpark Van den Wildenberg 
De regiegroep stemt er mee in het werkbezoek uit te stellen tot na het zomerreces i.v.m. de 
temporisering van de besluitvorming over het Masterplan. De regiegroep wil in de eerste 
vergadering van de regiegroep na het zomerreces bespreken wanneer dit bezoek kan worden 
ingepland.  
De griffier wordt verzocht de fractievoorzitters, V.O.A.B en de leden van het sportberaad over dit 
uitstel te informeren.  
4b Beeldvormende vergadering 7 juni 
Nu het werkbezoek met de raad van Tilburg niet haalbaar is, wordt besloten deze avond te 
benutten als voorbereiding op de oordeelsvormende vergadering op 14 juni. Het college krijgt de 
kans de burap, de jaarstukken, de onderzoeksopdracht geluidswal A58 en de drie voorstellen 
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onder 7, 8 en 9, die alle drie een aanpassing op de omgevingsvisie betreffen, nader toe te lichten, 
zodat de raadsleden op 14 juni de goede discussie kunnen voeren. Voor de overige 
agendapunten die op de agenda van de oordeelsvormende vergadering van 14 juni staan kunnen 
raads- of burgerraadsleden tot uiterlijk vrijdag 3 juni gemotiveerd aangeven ook hier een 
toelichting op te willen krijgen.  
4c (Hamer)raad 14 juni 2022 
De regiegroep gaat akkoord met deze agenda.  
4d Oordeelsvormende vergadering 14 juni 2022 
Zie ook agendapunt 4b.  
De regiegroep is van mening dat raadsleden veel te weinig tijd krijgen om vragen in te dienen. De 
regiegroep besluit dat vragen tot 30 mei, om 9 uur ingediend moeten kunnen worden en dat de 
beantwoording op 7 juni ’s middags via de griffie naar de raad verzonden moet worden.  
Ruud Lathouwers wil voor de langere termijn rond de p. en c.-stukken een zodanige procedure 
vaststellen dat dergelijke problemen wordt voorkomen.  
4e (Extra) startbijeenkomst bespreking kennisdossiers 15 juni 2022? 
De voorzitter stelt voor deze bijeenkomst eventueel uit te stellen tot 29 juni i.v.m. de mogelijke 
aanbieding van het bestuursakkoord en de installatie van het nieuwe college.  
De regiegroep besluit een extra avond op 9 juni te reserveren voor het bespreken van de 
anterieure overeenkomst met Van Puijenbroek. Deze avond draagt een strikt besloten karakter 
van de opgelegde geheimhouding.  
 

5. Planning  
De lange termijn planning van de regiegroep wordt op voorstel van de portefeuillehouder op de 
volgende punten aangepast: 

• Hoek Kalverstraat schuift door naar eind Q4  

• BP Fase 2 Van Puijenbroek is niet juist, dit moet Van Besouw zijn 

• BP Ome Neeff schuift door tot na de zomer (september) 
 

6. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 5 juli 2022 
De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

7. Overzicht moties en toezeggingen 
Geen opmerkingen 
 

8. Wat verder ter tafel komt 
Geen opmerkingen 
 

9. Sluiting 
Om 19:05 sluit de voorzitter de vergadering. 


