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Aan de leden van de gemeenteraad,   
 

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 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 15 december 2020, 
om 19.30 uur via video-vergaderen /in de raadzaal. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
Publiek kan de vergadering volgen via de live webstream via https://raad.goirle.nl 
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De tijden zijn streeftijden, het kan zijn dat agendapunten 
eerder of later beginnen. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
In verband met de maatregelen rondom Corona is de vergadering helaas niet voor publiek toegankelijk. De 
vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 4 december 2020 beschikbaar via de website. Stukken 
liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is fysieke inzage 
bemoeilijkt. Mocht u inzage wensen in de fysieke stukken dan kunt u ook contact opnemen met de griffie. 
 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:40 Opening  

2.  19:40 19:45 Vaststelling van de agenda 

3.  19:45 19:47 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2020 

4.  19:47 19:50 Lijst ingekomen stukken  
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd 
vermeld, voorzien van een behandeladvies van de griffier. De raad kan 
voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen van de opgenomen 
stukken.  

5.  19:50  Raadsvoorstel startnotitie beleidsvisie sociaal domein 
(oordeelsvormend 24/11) 
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6.    Raadsvoorstel inclusieagenda 

(oordeelsvormend 24/11) 

7.    Raadsvoorstel verordening meedoenregeling 2021 

(oordeelsvormend 13/10) 

8.    Raadsvoorstel programma water en riolering 2021-2025 
(oordeelsvormend 24/11) 

9.    Raadsvoorstel verordening rioolheffing 2021 

10.    Raadsvoorstel verordening op de heffing en de invordering van eenmalig 
rioolaansluitrecht 

11.    Raadsvoorstel verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 2021 
(oordeelsvormend 24/11) 

12.    Raadsvoorstel verordening heffing en invordering onroerende zaakbelasting 
2021 

13.    Raadsvoorstel verordening marktgelden 2021 

14.    Raadsvoorstel precariobelasting 2021 

15.    Raadsvoorstel hondenbelasting 2021 

16.    Raadsvoorstel legesverordening inclusief tarieventabel 2021 

17.    Raadsvoorstel verordening afvalstoffenheffing 2021 
(oordeelsvormend 24/11) 

18.    Raadsvoorstel verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2021 

19.    Raadsvoorstel jaarverslag Stichting Edu-Ley 2019 

20.    Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Midden- en West Brabant (OMWB) 

21.    Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

22.    Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 14 december, 
16:00 uur bij de griffier. 

23.    Sluiting 

 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de raad, 
 
 
Mark van Stappershoef 


