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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde (griffier) 

Aanwezig 
 

Erik Schellekens (voorzitter), Janneke van den Hout, Karen Molin, Trix 
Vissers, Ineke Wolswijk, Hendrik Dejonckheere 
(raadsleden/burgerleden), wethouder Liselotte Franssen, mevrouw 
Poorta (projectleider), Leanne van Tilborg (vorige projectleider), 
Berry van 't Westeinde (griffier)  

Afwezig 
 

Mark van Oosterwijk, Deborah Eikelenboom, Arno de Laat 

 
Afsprakenlijst 
 

1. Verspreiden van een overzicht websites met meer informatie (mevr. Poorta)  
2. De omgevingswet lijkt nog steeds op 1 januari 2022 inwerking te treden. Zolang niet duidelijk 

is of uitstel komt, werken we naar deze datum. Ambtelijk apparaat en griffie werken concept 
planning uit, die in de werkgroep wordt besproken.  

3. Inventarisatie van regels bruidsschat waar we in Goirle nu strengere regels hebben 
bespreken met werkgroep: wat doen we hiermee in de richting van de raad? 

4. Over leges wil de raad zeker iets vinden. Dat gesprek moet goed worden voorbereid. 
(Alternatief voor dit moment zou zijn in te voeren conform het huidige beleid) 

5. Nog uitgezocht wordt hoe zaken overgaan naar het tijdelijk Omgevingsplan: van rechtswege 
of moet de raad daar besluiten voor nemen? 

6. De rol van de raad als adviseur bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en de 
participatieverordening verdienen verdere uitwerking waarbij de werkgroep betrokken is.  
Vooral om te kijken welke punten in de raad goed besproken moeten worden.  

7. De raadswerkgroep kan een goede rol vervullen om de raad in staat te stellen voor een 
goede besluitvorming: De werkgroep kan een filter zijn om aan te geven dat het door kan of 
dat het goed is om de raad te betrekken. De raadswerkgroep is nuttig/handig in de 
voorbereiding van de besluitvorming.  

8. Aandacht wordt gevraagd voor goede communicatie met inwoners. Een aandachtspunt zijn 
zaken die mogelijk tussen het wal en het schip vallen, oa in het DSO, als per 1 januari de 
wetgeving wijzigt.  

9. Ter informatie: https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/omgevingswet-ict-kampt-met-
storingen/ 

10. Naar aanleiding van de planning van de Omgevingswet wordt ook een planningen gemaakt 
voor de werkgroep.  
 

De bijeenkomst wordt gesloten om 21.10 uur. 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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