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Vergadering  Regiegroep  

Gehouden op  20 juni 2022, 17:30 uur 

Opgemaakt door Ricus Tiekstra 

Aanwezig  Mark Verhoeven (voorzitter), Piet Verheijen, Teun van den Brand, Ricus Tiekstra 
(wnd. Griffier), Mark van Stappershoef 
Namens het college: Liselotte Franssen,  
 

Afwezig  Ruud Lathouwers 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat er geen toehoorders zijn bij deze digitale 
bijeenkomst.  
 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 9 mei 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Terugblik afgelopen bijeenkomsten 
Piet Verheijen deelt mee dat hij door ingelast overleg de bijeenkomst van 31 mei niet heeft kun-
nen bijwonen. Hij heeft gehoord dat het een nuttige en geslaagde bijeenkomst is geweest.  
De voorzitter complimenteert Teun van den Brand voor de wijze waarop hij de oordeelsvor-
mende vergadering van 14 juni heeft geleid. 
Liselotte Franssen vond de bijeenkomst van 7 juni inhoudelijk van toegevoegde waarde. De re-
giegroep constateert wel dat er aan de vorm nog wel moet worden gesleuteld. Dit zal aan de 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing worden overgelaten. Mark van Stapperhoef is van mening 
dat dergelijke avonden niet in de raadzaal gehouden moeten worden en dat een soort markt op-
zet beter zou kunnen passen. In Oisterwijk heeft men al langere tijd ervaring met een dergelijke 
opzet.  
 

5. Concept-agenda’s en bijeenkomsten  
5a Agenda raadsvergadering 5 juli 
Ricus Tiekstra deelt mee dat op de agenda ook een aantal benoeming zal worden opgenomen.  
Teun van den Brand deelt mee dat in verband met zijn afwezigheid vanaf 1 augustus, zal worden 
voorgesteld om Corné de Rooij plaats te laten nemen in de regiegroep. Naar aanleiding hiervan 
deelt Mark Verhoeven mee dat hij in overleg met Ricus Tiekstra een oproep zal doen bij de 
andere partijen, om ook mensen als voorzitter te laten optreden en mensen voor de regiegroep 
beschikbaar te stellen.  
Mark van Stappershoef deelt mee dat de raadleden worden gevraagd wat eerder te komen in 
verband met een besloten vergadering. Bij de uitnodiging zal wel moeten worden opgemerkt dat 
deze bijeenkomst geen verband zal houden met de sanering van de gemeentegrond bij van 
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Puijenbroek. In 2019 is er ook al een soortgelijke vergadering geweest.  
 
5b. aanbesteding accountantscontrole 2023 - 2026 
Mark Verhoeven verzoekt Ricus Tiekstra om in een afzonderlijk memo de raad te informeren dat 
het voorstel aanbesteding accountantscontrole 2023 – 2026 een voorstel is dat de raad 
weliswaar moet vaststellen, maar dat dat een formaliteit is, omdat de gemeenteraad de 
opdrachtgever is. Deze opdracht wordt gezamenlijk met Oisterwijk en Hilvarenbeek aanbesteed. 
 
 5c agenda raadsvergadering 28 juni en voorstel behandeling bestuursakkoord 
Mark Verhoeven licht toe dat de agenda rond de vaststelling van het bestuursakkoord en de 
benoeming van een nieuwe college een andere volgorde kent dan men in Goirle gewend is. Dit 
heeft te maken met het feit dat de beoogde wethouders die uit de raad komen, hun ontslag 
hebben ingediend onder voorbehoud van hun benoeming tot wethouder. Daarom kunnen de 
nieuwe raadsleden pas daarna worden benoemd en geïnstalleerd. De regiegroep stemt in met 
deze concept-agenda.  
Ricus Tiekstra heeft een memo opgesteld met een voorstel voor de wijze waarop de behandeling 
van het bestuursakkoord kan plaatsvinden. De regiegroep stemt in met dit voorstel en verzoekt 
Ricus Tiekstra dit memo te splitsen in een algemeen deel voor de fractievoorzitters en een 
stapsgewijs procesdeel dat op de website bij de agenda wordt geplaatst. Teun van den Brand 
stelt voor dat de regeling met twee spreektermijnen niet al te rigide te hanteren. Hij wijst er op 
dat er geen oordeelsvorming rond dit stuk heeft plaatsgevonden. Mark van Stapperhoef geeft 
aan niet op voorhand al te willen afwijken van deze regel, aangezien dit moet voorkomen dat het 
debat oneindig wordt gerekt.  
 

6. Planning  
Liselotte Franssen deelt mee dat uiterlijk op 19 september de raad een besluit moet nemen over 
het vestigen van een voorkeursrecht op gronden in verband met de voorgenomen verplaatsing 
van de sportvelden. Dit besluit moet worden genomen drie maanden nadat het college hierover 
heeft besloten, hetgeen op 19 juni is gebeurd. Dit betekent dat dit punt op de agenda van de ha-
merraad van 13 september moet worden geplaatst. Mark Verhoeven is er geen voorstander van 
een hamerraad toch te gebruiken voor een bespreekstuk. Hij stelt voor dat in de nasleep van de 
vaststelling van het bestuursakkoord op 28 juni te bezien of dit nodig is. De regiegroep zal hier-
over via de mail een beslissing nemen.  
Ricus Tiekstra wordt verzocht bij de fractievoorzitters te polsen of er onderwerpen zijn waarvoor 
zij vinden dat een beeldvormende avond moet worden georganiseerd.  
Piet Verheijen deelt mee dat hij op 18 oktober in verband met vakantie het voorzitterschap niet 
op zich kan nemen.  
 

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

8. Overzicht moties en toezeggingen 
De regiegroep verzoekt het nieuwe college het overzicht moties en toezeggingen na te lopen aan 
de hand van het bestuursakkoord en met een voorstel te komen, welke als afgehandeld kunnen 
worden beschouwd en welke nog actueel zijn.  
 

9. Wat verder ter tafel komt 
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Geen opmerkingen 
 

10. Sluiting 
De volgende regiegroep staat gepland op 29 augustus. Om 18.55 sluit de voorzitter de 
vergadering. 


