
Planning beeldvorming, werkbezoek, informatiebijeenkomst en 
startprogramma 
 
Intro agendapunt: 
 
De griffie heeft niet de capaciteit om planningen steeds ad hoc aan te passen. Vandaar het verzoek 
van de griffie aan de regiegroep om onderstaande punten uit de planning expliciet vast te stellen. 
 
6 september  
Aanvankelijk gereserveerd als beeldvormende avond.  

• Beeldvormende avond sociaal domein: was gereserveerd, wordt niet gehaald. 

• Informatiebijeenkomst Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS: was gereserveerd wordt 
niet gehaald. 

• Wij adviseren in ieder geval een extra oordeelsvormende vergadering met als agendapunt 
het voorkeursrecht Riels kwadrant te houden. Het voorkeursrecht voor het Riels Kwadrant is 
op 18 juni door het college vastgesteld. Binnen 3 maanden moet de gemeenteraad het 
voorkeursrecht bevestigen. Dit moet dus uiterlijk op 18 september gebeuren.  
Vanwege het spreekrecht is het uiterst wenselijk dit agendapunt oordeelsvormend te 
behandelen vóórdat de raad tot besluitvorming over kan gaan. Hier komen we verderop nog 
terug.  
Twee opties voor de verdere invulling van 6 september 
Er zijn twee opties om deze avond verder in te vullen. Je kunt er een informatiebijeenkomst 
van maken, waarin het college de gelegenheid krijgt voorstellen die op de agenda van 13 
september staan nader toe te lichten en eventuele technische vragen te beantwoorden. Dit 
kan er aan bijdragen dat tijdens de oordeelsvormende vergadering de juiste discussie wordt 
gevoerd. Een van de lessen van de vorige keer was, dat we een meer informele setting 
moeten kiezen. Om iedereen goed ‘aan bod’ te kunnen laten komen, adviseren wij hiervoor 
een carrousel-model te kiezen, waarbij parallel verschillende sessies van plm. 20 minuten 
worden gehouden. Dit herhalen we dan een aantal keren, zodat iedereen gelegenheid krijgt 
voor hem/haar relevante informatie op te halen. Hiermee kan ook tegemoet worden 
gekomen aan de behoefte van het college om de raad voor de oordeelsvorming van 
voldoende informatie te voorzien. 
Een tweede optie is deze avond om te zetten in een oordeelsvormende vergadering en een 
aantal van de voor de oordeelsvormende vergadering van 13 september geplande 
onderwerpen al op 6 september oordeelsvormend te bespreken. Gezien het grote aantal 
onderwerpen dat er gepland staat voor de oordeelsvormende vergadering van 13 
september, zou dat een verlichting kunnen zijn.  
 

Gevraagde uitspraak van de Regiegroep: 
De regiegroep stelt vast dat 6 september een oordeelsvormende vergadering zal plaatsvinden over 
het raadsvoorstel Vaststellen voorkeursrecht het Riels Kwadrant en vervolgens een informatieavond 
te houden over voorstellen die op 13 september oordeelsvormend worden besproken. 
 
13 september HMR / oordeelsvormende vergadering.  
Hamerraad: Voor de hamerraad staat de aanwijzing en installatie van de griffier en de toelating en 
installatie van de opvolger van Teun van den Brand gepland.  
De eerste gelegenheid om een besluit te nemen over het Vestigen van voorkeursrecht op het Riels 
Kwadrant is de hamerraad van 13 september. Echter is het de vraag of het voorstel wel een 
hamerstuk is. Om het fenomeen hamerraad geen geweld aan te doen is het wenselijk een extra 
besluitvormende raadsvergadering uit te schrijven in dezelfde week als de hamerraad. Als voor dit 



laatste gekozen wordt adviseer ik deze vergadering te plannen op donderdag 15 september. 
 
De regiegroep gaat er mee akkoord voor de besluitvorming over het vestigen van het voorkeursrecht 
op de gronden in het Riels Kwadrant op 15 september een extra raadsvergadering te plannen.  
 
20 september werkbezoek 
Sportberaad – VOAB 
Het college zoekt naar een mogelijkheid om de raad bij te praten over het MJOP. Het college zal de 
raad via een raadinformatiebrief op de hoogte brengen. Gezien de voorgeschiedenis wil het college 
de raad in een informatiebijeenkomst over dit onderwerp bijpraten. Daarbij vraagt het college zich af 
of het niet beter is eerst de informatie vanuit het college te verstrekken en daarna met de 
sportverenigingen in gesprek te gaan. 
 
De regiegroep stelt voor om op 20 september een werkbezoek te brengen aan VOAB en daarvoor de 
verschillende sportverenigingen uit te nodigen. Dit werkbezoek kan worden gebruikt om het MJOP 
door het college te laten toelichten en met de sportvereniging over voor hen relevante zaken van 
gedachten te wisselen.  
 
 
21 september webinar verstedelijkingstrategie Stedelijke Regio Breda Tilburg  
Informatiebijeenkomst voor raadsleden. Tevens wordt voorgesteld om de raden ter voorbereiding op 
dit webinar, begin september een informatieset toe te sturen met daarin i.i.g.: 

- de concept-verstedelijkingstrategie Brabant;  
- de concept-verstedelijkingstrategie SRBT, zoals die in alle colleges zijn besproken;   
- een overzicht van alle ingekomen bestuurlijke reacties. 

Planning: het ministerie stelt voor dat de raden in oktober de verstedelijkingsstrategie behandelen 
zodat zij in november een verstedelijkingsakkoord kunnen sluiten met het rijk. De planning van het 
Rijk past niet goed in ons vergaderschema. Hierdoor resteren 2 opties: 
Optie 1: oordeelsvorming op 13 september (het raadsvoorstel ontvangt u op 9 september), webinar 
op 21 september en besluitvorming op 4 oktober. 
Optie 2: webinar op 21 september en besluitvorming op 4 oktober (en dus geen oordeelsvorming). 
 
De regiegroep hecht er aan dat over deze verstedelijkingsstrategie oordeelsvorming plaatsvindt 
voordat de besluitvorming in de raad wordt afgerond en kiest voor derhalve voor optie 1.  
 
5 oktober Radenavond Kernagenda Hart van Brabant 
Planning: Kernagenda in december 2022 vaststellen.  
Vanwege de regionale radenavond wordt voor dit onderwerp geen aparte beeldvormende avond 
georganiseerd.  
 
De regiegroep gaat ermee akkoord dat voor de kernagenda geen afzonderlijke beeldvorming gaat 
plaatsvinden. 
 
11 oktober beeldvorming begroting 
“De wethouders willen graag 11 oktober en 22 november reserveren voor een informatie avond 
sociaal domein. Voor 11 oktober hadden we bezoek dorpsteam bedacht op locatie en 22 november 
in ieder geval monitoring. Exacte voorstel voor invulling zullen we voor de regie groep van 29 
augustus klaar hebben”.  
 
De regiegroep houdt vast aan beeldvorming over de begroting op 11 oktober. Indien de monitor 
sociaal domein gereed is dan kan die hier worden gepresenteerd. Het bezoek aan het dorpsteam 
verschuift naar een latere datum.  



 
Producten van de rekenkamercommissie Midden-Brabant: 
De afgelopen tijd heeft de Rekenkamercommissie een aantal brieven het licht doen schijnen, te 
weten: 

• Rekenkamerbrief Jeugdzorg wordt ter kennisname aangeboden aan de raden. Initiatief bij de 
raden om het te agenderen. Hierover organiseert de Rekenkamer een radenbijeenkomst op 
28 september in de LocHal in Tilburg. Dit onderzoek is onderdeel van een onderzoek in 
drieën, waarbij in de tweede fase onderzoek wordt gedaan naar de contracten. De afsluiting 
van het onderzoek zal in 2023 plaatsvinden als men de werking in de praktijk gaat 
onderzoeken. 

• Rekenkamerbrief Wob/Woo wordt ter kennisname aangeboden aan de raden. Initiatief bij de 
raden om het te agenderen. 

• Aanbiedingsbrief rapport Dienstverlening ter kennisname aangeboden aan de raden. 
Initiatief bij de raden om het te agenderen. 

 
De regiegroep agendeert de Rekenkamerbrief Wob/Woo en het rapport Dienstverlening voor 
oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen nadat deze zijn besproken in het auditcomité.  
De Rekenkamerbrief Jeugdzorg wordt in een later stadium geagendeerd. 
 
22 november beeldvorming 
Informatiebijeenkomst Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (max. 1 uur) 
Beeldvorming Sociaal domein breed / bezoek dorpsteam op locatie?  
Informatiebijeenkomst fietspad tussen Gilze en Goirle? 
De regiegroep kan een keuze maken uit deze verzoeken, of andere suggesties voor beeldvorming 
doen. Een combinatie is evt. ook mogelijk.   
De regiegroep stemt in met een gecombineerde informatiebijeenkomst / beeldvormende avond over 
het regionaal publiek ontwikkelbedrijf REKS en het sociaal domein. De beeldvormende bijeenkomst 
over het sociaal domein wordt op locatie georganiseerd.  
 
13 december Startprogramma veiligheid raad  
Taskforce RIEC wil de voorlichting verzorgen over ondermijning. Een bezoek aan een locatie gaat 
helaas niet mogelijk zijn, de voorgestelde locatie is het gemeentehuis.   
Deel 1: algemene voorlichting over het thema Ondermijning 
Deel 2: een dilemma “spel”. Dilemma’s bespreken, met name gericht op integriteit.  
 
Voorstel: zonder voorlichting, pers en publiek omdat hier ook persoonlijke ervaringen benoemd 
kunnen worden en alle deelnemers vrijuit kunnen praten. 
 
De regiegroep gaat akkoord met deze invulling van het startprogramma. 13 december staat in de 
planning als werkbezoek en dat komt hiermee te vervallen. 
 
Werkbezoek Raad Tilburg 
We willen de gemeenteraad van Tilburg uitnodigen voor een werkbezoek. Tijdens dit werkbezoek 
kunnen we met de Tilburgse raad over een aantal onderwerpen die beide gemeenten raken van 
gedachten wisselen. In samenspraak met de griffie van Tilburg is gekozen voor een woensdag, 
aangezien dat een avond die in Tilburg is gereserveerd voor regionale zaken. Gekozen is voor 12, 19 
of 26 oktober. 26 oktober is het herfstvakantie. 


