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Geachte leden van de regiegroep,
Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 26 september 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 29 augustus 2022
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)
5. Concept-agenda’s 4e raadscyclus
5a. Informatiebijeenkomst over opvang specifieke doelgroepen, 4 oktober 2022 van 18:00u – 19:00u.
5b. Werkbezoek CC Jan van Besouw 10 oktober 2022
5c. Beeldvormende avond begroting 11 oktober 2022
5d. Oordeelsvormende vergadering begroting 18 oktober 2022. (Vraag: In de planning behandeling begroting
2023 staat dat deze vergadering indien nodig wordt voortgezet op 19 oktober 2022. Dan staat echter een
werkbezoek gepland. Wanneer wordt de oordeelsvormende vergadering voortgezet, 20 oktober?)
5e. Werkbezoek gemeenteraad Tilburg 19 oktober 2022
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 bespreken.
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.
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Voorstel: 22 november beeldvormende avond met 2 parallelle sessies:
Sessie A: Regionaal publiek ontwikkelbedrijf REKS (dit is reeds geaccordeerd door de regiegroep)
+ Integraal huisverstingsplan onderwijs
Sessie B: Sociaal domein op locatie / bezoek dorpsteam (is reeds geaccordeerd door de regiegroep)
+ Regionale inkoop sociaal domein.
Andere opties:
• 5 oktober, tijdens of aansluitend aan de reeds geplande radenavond HvB (voor HvB is dit
vooralsnog geen optie omdat ze de inkoop met elke gemeente apart willen bespreken)
• 10 oktober: i.p.v. het werkbezoek aan CC Jan van Besouw. Dit schuift door naar 31-01-‘23
• 11 oktober: voorafgaand of aansluitend aan de beeldvormende avond over de begroting
• 19 oktober: voorafgaand of aansluitend aan het werkbezoek van de gemeente Tilburg
• Een extra avond in oktober. Let op: 24 t/m 28 oktober is het herfstvakantie.

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.
6a. Brief inwoners m.b.t. bestemmingsplan t.a.v de planning
Verzoek aan de regiegroep om hierop een reactie te geven.
6b. Nieuwe (nog niet ingeplande) uitnodigingen voor de gemeenteraad Goirle
- Bijeenkomst vraagstelling onderzoek bestuurskracht (vastgesteld in het memo planning in de
regiegroep van 29 augustus)
- Werkbezoek in Sporthal de Wissel
- Uitnodiging schoolbesturen Plein 013
- Uitnodiging masterclass Leystromen: 7 november, 15 november, 16 november
Verzoek aan de regiegroep om hierop een reactie te geven. Een extra vergadering of werkbezoek op
dinsdag 6 december 2022?
7. Raadsvergadering van 8 november 2022.
Bespreking opzet besluitvormende raadsvergadering over de begroting op dinsdag 8 november
De lijst ingekomen stukken van 8 november bevat nu nog geen documenten.
Alle stukken die tot en met vrijdag 23 september binnenkomen worden nog geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van 4 oktober.
8. Overzichten moties en toezeggingen
Bijgevoegd het meest recente overzicht van moties en toezeggingen (dit overzicht wordt maandag 26-9
bijgewerkt).
9. Wat verder ter tafel komt
10. Sluiting
Met vriendelijke groet,
de griffier,
Frits Harteveld

