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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 29 augustus 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 20 juni 2022 

 
4. 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. De  
raadsvoorstellen voor de informatiebijeenkomst treft u bij de oordeelsvormende vergadering van 13  
september. 
 
4a Oordeelsvormende vergadering 6 september 2022 
4b Informatiebijeenkomst 6 september 2022 
4c Besluitvormende (hamer)raadsvergadering 13 september 2022  
4d Oordeelsvormende vergadering 13 september 2022 
4e Besluitvormende vergadering 15 september 2022  
4f Werkbezoek 20 september 2022  

 
5. Planning   

In de bijgevoegde bijlagen is de geactualiseerde planning voor respectievelijk het 3e en 4e kwartaal (in 2 
delen) opgenomen. Ook treft u een concept voorzittersschema aan.  

 
5a. Planning beeldvormende avonden, informatiebijeenkomsten en werkbezoeken 

De griffie heeft niet de capaciteit om planningen steeds ad hoc aan te passen. Vandaar het verzoek van de 
griffie om genoemde punten uit de planning expliciet vast te laten stellen door de regiegroep.   
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6. Concept vergaderschema 2023  
Het concept vergaderschema is opgesteld op basis van ons vegadermodel. Hierin zitten 2 afwijkingen t.o.v. 
het model:  
- Vanweg de kermis vindt besluitvorming over de voorjaarsnota 2 i.p.v. 3 weken na de 

oordeelsvormende vergadering plaats.  
- Net voor het zomerreces en direct na het zomer reces staan een hamerraad resp. besluitvormende 

vergadering gepland om een lange doorlooptijd vanwege het reces te beperken.    
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 4 oktober 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, 
de griffier, 
 
 
Ricus Tiekstra 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2022/5-juli/19:30

