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Geachte leden van de regiegroep,    
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 6 februari 2023, 17.30 uur tot uiterlijk 
19:00 uur. De vergadering vindt plaats in A009.  
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda  

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep dinsdag 13 december 2022 (bijlage) 

 
4. Terugblik vergaderingen:  

• Besluitvormende raadsvergadering dinsdag 20 december; voortgezet donderdag 22 december 2022 

• Beeldvormende raadsvergadering Regionale inkoop sociaal domein woensdag 11 januari 2023  

• Beeldvormende raadsvergadering Rekenkamer dinsdag 17 januari 2023  

• Beeldvormende/oordeelsvormende raadsvergadering Uitvoering motie Strategische heroriëntatie 
dinsdag 31 januari 2023 
 

5. Concept-agenda’s (bijlagen) 
5.a. Kennismakingsbijeenkomst raden Tilburg en Goirle dinsdag 28 februari 2023 
5.b. Hamerraad dinsdag 7 maart 2023: geen agendapunten tenzij beleidsplan Politie (zie agendapunt 5c) 

en/of werksessie Grip op sociaal domein (zie agendapunt 6) en/of bestemmingsplan ’t Hoefke.  
5.c. Oordeelsvormende raadsvergadering dinsdag 7 maart 2023 

Aandachtspunt 1: zienswijze beleidsplan Politie dient voor 6 maart te worden vastgesteld. Vraag aan  
regiegroep:  

- De zienswijze wordt door het college ingediend onder voorbehoud van instemming door de raad? Of  
- De raad bespreekt zienswijze op dinsdag 7 maart tijdens Hamerraad, maar als er slechts een 
agendapunt is, dan doorschuiven naar raad 28 maart? 

Aandachtspunt 2: zienswijze GGD dient voor 24 maart te worden ingediend. De besluitvormende raad is  
op 28 maart. Voorstel: het Algemeen bestuur wordt na 28-3 per mail geinformeerd, niet in het feitelijke AB  
op 24-3. Verzoek om technische vragen vooraf schrifteijk te stellen.  
5.d. Werkbezoek De Leijstromen dinsdag 21 maart 2023  
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6.  Verzoek oordeelsvormende werksessie Grip op sociaal domein (bijlage) 
Een gemotiveerd verzoek om een oordeelvormende werksessie met het thema Grip op sociaal domein is 
bijgevoegd. 
 
Voorstel 
Gelet op de volle agenda wordt voorgesteld voor deze werksessie een extra avond te plannen op dinsdag 
14 februari 2023.  
 
Vraag aan regiegroep: besluitvorming in de hamerraad op 7 mrt of in de besluitvormende raad op 28 mrt? 
 

7. Werkwijze vaststellen agenda besluitvormende raadsvergadering dinsdag 28 maart 2023  
Voorgesteld wordt de vaststelling van de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 28 maart 2023 
per e-mail op maandag 13 maart 2023 af te handelen. 
 

8. Reeds geplande activiteiten en overzicht verzoeken voor de komende maanden t/m zomerreces 
Reeds geplande activiteiten.  Zie bijlage Planning per vergadering  

• Raadsconferentie BOB-vergadermodel dinsdag 11 april 2023 (16.00 uur – 22.00 uur); 

• Voorstel conferentie Biodiversiteitsherstel in GHO-verband woensdag 22 maart 
 
Verzoeken, die nog niet zijn ingepland 

• Uitvoeringsagenda: voorstel datum 18 april 2023? 

• SRBT in GHO-verband: voorstel extra avond in april of  9 mei parallelle sessie? 

• Raadsvoorstel voor de noodzakelijke voorzieningen sportpark? 

• AVG/privacy: voorstel na het zomerreces 

• Agressietraining: voorstel na het zomerreces 

• Dorpsteam: voorstel na het zomerreces 

• (Binnen)sportclubs: voorstel na het zomerreces 
 

9. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van dinsdag 7 februari 2023 
De lijst van ingekomen stukken vindt u ter informatie https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-
Ingekomen-Stukken/2023/07-februari/19:30 
Aan de regiegroep wordt de vraag gesteld om in te schatten of sommige stukken (met name 
raadsinformatie) wellicht extra aandacht vragen. 
 

10. Overzicht moties en toezeggingen 
Op dit moment werkt het afstemmingsoverleg aan een nieuwe procesbeschrijving voor moties en 
toezeggingen. Het nieuwe proces wordt volgende keer aan de regiegroep voorgelegd met de vraag of de 
stap via de regiegroep noodzakelijk blijft.  
 

11. Proces vaststellen kadernota 2024 en wat verder ter tafel komt 
 

12. Sluiting 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Frits Harteveld, 
raadsgriffier 
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