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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  9 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, Johan Swaans, secretaris Ruud Lathou-
wers. 
Toehoorders: Corné de Rooij en Ben Thijsselink 

Afwezig  Mark van Stappershoef 

 
1. Opening 

De voorzitter verwelkomt met name Corné de Rooij en vraagt over welk agendapunt hij 
eventueel inbreng wil leveren. In een later stadium verwelkomt hij ook Ben Thijsselink die als 
toehoorder de vergadering bijwoont, vanaf agendapunt 5. 
 

2. Vaststellen agenda  
De voorzitter stelt voor onder 5e te spreken over de behandeling van de motie van Gezond 
Verstand over de milieustraat.  
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 4 april 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Terugblik vergaderingen en bijeenkomsten 

4a 5 april 2022 Startbijeenkomst door de griffie 
Geen bijzonderheden. 
 
4b 12 april 2022 Startbijeenkomst bespreking kennisdossiers 
Er zal worden gekeken naar een extra bijeenkomst voor raads- en burgerleden die ook informatie  
over de andere dossiers willen hebben.  

  
4c 19 april 2022 Hamerraad en Oordeelsvormende vergadering inclusief bespreking memo  
“Wel niet benoemen burgerraadsleden” 
Het memo over ‘wel niet benoemen burgerraadsleden wordt voor kennisgeving aangenomen en  
doorgeleid naar het fractievoorzittersoverleg.  
 
Teun van de Brand vond de behandeling van het voorstel Sanering locatie Van Puijenbroek zeer  
teleurstellend. De raadsleden werd een oordeel gevraagd, terwijl er nog veel vragen  
onvoldoende beantwoord waren. 
Tess van de Wiel merkt op dat het college in het algemeen de mogelijkheid mist om naast het  
voorstel een mondelinge toelichting te geven, waarin de context van zo’n voorstel beter  
geduid kan worden. Als oplossing zou men kunnen kiezen om voorstellen eerst in een soort  
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informatiecarrousel, waarin ambtenaren vragen mondeling kunnen beantwoorden, de revue te 
laten passeren. 
De voorzitter vindt dat de organisatie al bij aanvang van de voorbereiding van een onderwerp  
moet nagaan wie bij de afhandeling betrokken zijn en op welk moment dezen dan bij het proces 
betrokken worden. Als dat de gemeenteraad is kan de beeldvorming veel beter gestalte krijgen 
en komt ook de oordeelsvorming zoals is bedoeld beter tot zijn recht. 
Piet Verheijen heeft met zijn handelwijze bewust de knelpunten in het systeem aan de  
oppervlakte gebracht. Er was onvoldoende informatie dus was de beeldvorming niet afgerond. 
De voorzitter geeft toe dat een strikte hantering van het BOB-model deze weeffout naar boven  
haalt. Het college zal op één of andere manier de mogelijkheid geboden moeten kunnen worden  
tijdens de oordeelsvorming nog inbreng te leveren, zonder dat de beeldvorming te doorkruisen.  
Johan Swaans pleit er voor wethouders in oordeelsvormende vergaderingen meer ruimte te  
geven voor een eventuele nadere toelichting op de voorstellen. 
Teun van den Brand vond dat het college wel heel erg het gevoel gaf dat de raad eigenlijk alleen  
nog maar bij het kruisje kon tekenen. 
De voorzitter stelt voor om binnen de bestaande planning te kijken naar de mogelijkheden om  
het college tegemoet te komen en de geconstateerde weeffout op te lossen.  

  
5. Concept-agenda’s en bijeenkomsten  

5a Werkbezoek 31 mei 
Voor ligt een tweetal suggesties, te weten: een werkbezoek aan V.O.A.B. en een verzoek van de  
Participatieraad voor een nadere kennismaking.  
De voorkeur gaat uit om op 31 mei de kennismaking met de participatieraad te laten  
plaatsvinden. 
Het bezoek aan V.O.A.B. zou kunnen worden gepland in de laatste cyclus voor de zomervakantie. 
Het zou dan verbreed moeten worden naar alle sportverenigingen en het sportberaad en aan  
moeten sluiten op het MJOP voor sportaccommodaties en het beleidskader. 

 
5b Beeldvormende vergadering 7 juni 
De voorzitter doet de suggestie voor een kennismaking met de gemeenteraad van Tilburg.  
Tilburg en Goirle hebben rond de corridor A58 zoveel gedeelde belangen dat het goed is om  
elkaar beter te kennen. Rond onderwerpen als de Bakertand, de REKS, het sociaal domein en  
arbeidsmigranten hebben Tilburg en Goirle belangen, soms gelijkluidende, maar soms ook  
tegengestelde. Het is dan goed om van elkaar te weten wat de effecten van elkaars plannen voor  
de ander zijn. De griffier zal met de griffie van Tilburg contact opnemen. 
Mocht het werkbezoek met de raad van Tilburg niet haalbaar zijn dan zou gekozen kunnen 
worden voor een carrouselavond rond voorstellen die op 14 juni voor oordeelsvorming gepland 
staan. De raad krijgt dan de gelegenheid met medewerkers/portefeuillehouders informeel te 
spreken over deze voorstellen.  
 
5c (Extra) raadsvergadering ivm vaststelling bestuursakkoord, benoeming en installatie  
wethouders etc. 
De griffier wordt verzocht de formerende partijen te informeren over de termijnen waarbinnen  
een extra raadsvergadering uitgeschreven kan worden.  
Reactie griffier: artikel 8 RvO bepaalt dat de agenda met stukken tenminste 10 dagen voor  
een vergadering moeten worden toegezonden. Een aanvullende agenda kan tot 16:00 op de  
dag voor aanvang van de vergadering worden gestuurd.  



 
 
Bladnummer Datum 

3 9-5-2022 Regiegroep 
 
 
 

5d (Extra) startbijeenkomst bespreking kennisdossiers? 
Er wordt gekeken naar datum voor een extra bijeenkomst. De uitgestelde kennismaking met de  
organisatie staat nu gepland op 6 juli.  
 

6. Planning  
Agenda besluitvormende vergadering 17 mei 
Rvs sanering gemeentegrond van Puijenbroek: 
Tess van de Wiel deelt mee dat de ingediende vragen deze week worden beantwoord. De regie-
groep stelt vast dat in het geval de antwoorden onvoldoende zijn, de raad bij het vaststellen van 
de agenda kan besluiten  het voorstel niet te behandelen.  
 
Collegebesluit milieustraat 
Gezond Verstand heeft de motie aangehouden in afwachting van nader overleg over de maatre-
gelen. De discussie zou ruim voor 1 juni moeten plaatsvinden. Gezien de planning en de agenda 
is 17 mei eigenlijk nog de enige mogelijkheid voor 1 juni om hierover als raad te kunnen spreken 
en zich uit te kunnen spreken.  
Geconstateerd wordt dat de meest voor de hand liggende manier om het onderwerp te bespre-
ken is door het indienen van een motie vreemd aan de orde. Teun van den Brand gaat met de 
fractie bespreken wat de inhoud wordt van deze motie. 
Tess van de Wiel deelt mee dat het programma mobiliteit en het MJOP Sport van de planning 
van 14-6 kunnen worden afgevoerd. 
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 17 mei 2022 
De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter verzoekt voor 
23 mei een geactualiseerde versie van de lijst moties en toezeggingen aan de regiegroep voor te 
leggen. 

 
8. Wat verder ter tafel komt 

Johans Swaans deelt mee dat de 1e bestuursrapportage 10 mei door het college wordt besproken 
 

9. Sluiting 
Om 19:15 sluit de voorzitter de vergadering. 


