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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 2 november 2020, 17.30 uur tot 
uiterlijk 19:00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats, via het programma Pexip.  
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 26 oktober  

 
4. Terugblik vergaderingen: oordeelsvormend 27 oktober link 

 
5. Concept-agenda’s 

5a. beeldvormende vergadering 17 november 
5b. oordeelsvormende vergadering 24 november 
Nota reserves en voorzieningen eerst doorgeleiden voor advies naar audit-comite? 
5c. beeldvormende vergadering 1 december 
Deze vergadering heeft op dit moment alleen een beeldvormend onderwerp (REKS). Deze avond is 
eventueel uitloop voor de vergadering van 24 november.  
5d. besluitvormende vergadering 15 december 2020  
Let op: alle belastingverordeningen zijn opgesteld op basis van het huidige begrotingsvoorstel. De 
voorstellen worden aangepast als de begrotingsbehandeling hier aanleiding toe geeft.  
 

6. Planning 

• Bijgevoegd is de planning per vergadering. (Raadsleden kunnen als zij ingelogd zijn op de website van 
het raadsinformatieststeem ook excel bestanden bekijken). Op dit moment wordt gewerkt aan een 
actualisering van de lange termijn planning. Om die reden is er geen nieuwe lange termijn planning 
toegevoegd. 

 
7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 15 december 2020 

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. 

mailto:info@goirle.nl
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/27-oktober/19:30
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/15-december/22:00
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8. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 

 
 

9. Terugkoppeling uit / naar andere gremia 
 
10. Wat verder ter tafel komt 
 
  

 
Met vriendelijke groet, 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


