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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  29 augustus 2022, 17:30 uur 

Opgemaakt door Ricus Tiekstra. 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Ricus Tiekstra (wnd. Griffier), Mark 
van Stappershoef, Ruud Lathouwers. 
Namens het college: Christel van Neerven.  

Afwezig  Corné de Rooij. 

Toehoorders Bert van der Velden, Frits Harteveld en Ben Thijsselink. 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het bijzonder Frits 
Harteveld, de nieuwe griffier. Iedereen stelt zich kort voor. 
 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 20 juni 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Concept-agenda’s en bijeenkomsten  
4.a. Oordeelsvormende vergadering 6 september 2022 

Piet Verheijen vraagt is af of de vestiging van het voorkeursrecht wel een oordeelsvormende 
bespreking behoeft. Mark Verhoeven merkt op dat het voorstel om het onderwerp 
oordeelsvormend te bespreken is ingegeven vanuit de gedachte dat er anders voor 
belanghebbenden geen gelegenheid is om in te spreken. Ruud Lathouwers deelt mede dat 
er naar zijn informatie één zienswijze is ingediend. Mocht er veel insprekers op het 
onderwerp af komen, dan moet de griffie kijken of clustering mogelijk is.  
 

4.b. Informatiebijeenkomst 6 september 2022 
Na inventarisatie blijkt dat er geen onderwerpen op de agenda van 13 september (zie punt 
4d) overblijven om in een informatiebijeenkomst te laten toelichten. Deze bijeenkomst 
komt derhalve te vervallen. 
Naar aanleiding van de discussie merkt Ruud Lathouwers op nadrukkelijk behoefte te 
hebben in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing te spreken over de vormgeving van 
informatiesessies. In het verlengde hiervan merkt Mark Verhoeven op dat het goed zou zijn 
als de organisatie in een veel eerder stadium met de griffie overlegt over de wijze waarop 
belangrijke onderwerpen door de raad kunnen worden behandeld binnen het 
vergadermodel. Ruud Lathouwers deelt mede dat hierover tussen de organisatie en de 
griffie nieuwe afspraken zijn gemaakt en dat daarover een raadsinformatiebrief volgt. 
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4.c. Besluitvormende (hamer)raadsvergadering 13 september 2022  
In deze vergadering moet een voorstel komen om Arno de Laat toe te voegen aan de 
regiegroep. 
Op voorstel van Arno de Laat wordt de behandeling van het voorstel over de vestiging van 
het voorkeursrecht op gronde in het Riels Kwadrant aan de agenda toegevoegd (zie ook 
punt 4e) 
 

4.d. Oordeelsvormende vergadering 13 september 2022 
De volgende voorstellen zijn niet aangeleverd:  
-  Sanering gronden van Puijenbroek (2x) 
-  Verstedelijkingsagenda 
-  Mobiliteit. 
Deze onderwerpen worden van de agenda afgehaald. Ten aanzien van het onderwerp 
mobiliteit verzoekt Mark Verhoeven de griffie met de organisatie in overleg te treden op 
welke manier dit omvangrijke onderwerp met de nodige zorgvuldigheid behandeld kan 
worden. 
Voor het voorstel Verstedelijkingsagenda wordt de suggestie van het college overgenomen, 
d.w.z. op 21 september het webinar volgen, op 27 september een extra oordeelsvormende 
vergadering en vervolgens op 4 oktober besluitvormend. 
 

4.e. Besluitvormende vergadering 15 september 2022  
Deze vergadering vervalt, omdat de vestiging van het voorkeursrecht is toegevoegd aan de 
agenda van 13 september. 
 

4.f. Werkbezoek 20 september 2022  
Het voorstel is om het werkbezoek te plannen bij VOAB. VOAB heeft de gemeenteraad al 
voor de verkiezingen uitgenodigd voor een bezoek aan het sportpark. De regiegroep heeft 
toen gemeend dit bezoek breder te trekken en ook andere sportverenigingen uit te nodigen. 
Mark Verhoeven legt de vraag voor of dit werkbezoek sportbreed moet worden gezien, 
danwel alleen gericht op het sportpark in Goirle en haar gebruikers. Tevens is de vraag wat 
de gemeenteraad wil ophalen.  
Christel van Neerven vindt dit lastig. Zij is momenteel in gesprek met alle sportverenigingen 
om de relatie tussen de verenigingen en de gemeente te verbeteren. Het zou jammer zijn 
als het werkbezoek dit proces zou gaan doorkruisen en negatief beïnvloeden. 
De discussie wordt afgerond met de conclusie dat de focus van het werkbezoek ligt op het 
sportpark en dat de vraag is wat de sportverenigingen nodig hebben in het licht van de 
toekomstige ontwikkelingen. Kortom: wat zijn de ontwikkelingen bij de diverse verenigingen 
en wat is dan de behoefte bij de verenigingen.  
Gezien de vraagstelling is er mogelijk behoefte aan een tweede avond rond dit onderwerp, 
waarbij de andere verenigingen worden uitgenodigd.  
Mark treedt over dit werkbezoek in overleg met de griffie. 
 

4.g. Raadsvoorstellen die rechtstreeks worden geagendeerd voor de besluitvormende 
vergadering van 4 oktober 
Het betreft hier een aantal voorstellen waarvan de griffie gezien de aard en de inhoud heeft 
geadviseerd deze zonder oordeelsvorming in de besluitvormende vergadering te agenderen.  
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De regiegroep gaat hiermee akkoord. 
 

5. Planning  
De griffie heeft voor de vakantie een memo naar de leden van de regiegroep gestuurd. In dit 
memo heeft de griffie de regiegroep een aantal voorstellen voorgelegd waar een uitspraak over 
gedaan zou moeten worden. Hier is door het college en de secretaris op gereageerd.  
Enkele zaken zijn bij agendapunt 4 reeds besproken. Resteren nog de volgende punten: 
- Monitor sociaal domein: Ruud Lathouwers ligt toe dat hier al behoorlijk wat stappen in zijn 
gezet en dat mogelijk in de geplande bijeenkomst op 11 oktober een presentatie gegeven kan 
worden.  
- Werkbezoek Tilburg: Tilburg heeft voorgesteld dit op 19 oktober te plannen. Dit zal zo in 
gang worden gezet. 
- Bestuurskrachtonderzoek: hierover maken de coalitiepartijen afspraken. 
 

6. Concept vergaderschema 2023 
De regiegroep stemt in met de planning voor het 1e kwartaal 2023.  
In de werkgroep bestuurlijke vernieuwing zal een gesprek worden gevoerd over de verdere invul-
ling van de vergadercyclus. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek kan de rest van het 
jaar worden ingevuld.  
Bert van der Velden vraagt naar de planning van de werkgroep omgevingswet. Ricus Tiekstra 
deelt mee dat nu er meer duidelijkheid is over de inwerkingtreding deze werkgroep zal worden 
ingepland.  
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 4 oktober 2022 
Piet Verheijen merkt op dat er wel een RIB over het fietspad Gilze Riel is ontvangen, maar dat 
daarin geen inzicht is gegeven in de personele kosten. Verder vraagt hij zich af of de meerkosten 
in de begroting zijn meegenomen. Mark Verhoeven stelt voor dat Piet dit via schriftelijke techni-
sche vragen bij het college neerlegt.  
De lijst ingekomen stukken wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.  
 

8. Overzicht moties en toezeggingen 
Ten aanzien van de toezeggingen wijst Piet Verheijen er op dat de aan Michael Meijers gedane 
toezegging op het Fietspad Gilze Riel niet volledig is afgehandeld (zie ook agendapunt 7). 
Vanuit het college komt het verzoek aan de griffie om het overzicht bij te werken aan de hand 
van de huidige portefeuilleverdeling, waar het gaat om de verantwoordelijke voor de uitvoering. 
  

9. Wat verder ter tafel komt 
Mark Verhoeven vraagt om de volgende keer de afspraken rond de begrotingsbehandeling te 
agenderen.  
 

10. Sluiting 
De volgende regiegroep staat gepland op 19 september. Om 19: 30 sluit de voorzitter de 
vergadering. 


