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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 1 december 2020 om 
21:00 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond zullen worden besproken. In een oordeelsvormende vergadering kunt u uw standpunt kenbaar maken 
over een onderwerp, dit als opmaat naar de besluitvormende vergadering. Feitelijke vragen over 
geagendeerde onderwerpen kunt u vooraf stellen. Dat kan via het mailadres griffie@goirle.nl. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Wanneer u via een videoverbinding 
gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt verzocht om uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering dit 
aan de griffie te laten weten, door te mailen naar griffie@goirle.nl. Vermeldt u in de mail het onderwerp 
waarover u wilt spreken, uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Meer informatie over 
spreekrecht staat op onze website. 
 
Deze oordeelsvormende vergadering zal worden voorgezeten door Erik Schellekens. De stukken zijn 
beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/1-december/21:00  
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  21:00 21:10 Opening – Presentielijst 

2.  21:10 21:12 Vaststelling van de agenda 

3.  21:12 21:40 Nota reserves en voorzieningen 2020 
In artikel 9 van de Financiële Verordening gemeente Goirle, vastgesteld in de 
raadsvergadering van 10 oktober 2019 is opgenomen dat het College eens in de 
vier jaar een Nota reserves en voorzieningen aan de raad aanbiedt. De raad 
stelt de nota vast. De geldende nota dateert van begin 2018 en vanwege een 
aantal wijzigen wordt de nota aangepast.  

4.  21:40 22:00 Septembercirculaire 2020 gemeentefonds 
Op 15 september is de septembercirculaire 2020 verschenen. De circulaire 
informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene 
uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen voor de 
jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het aanvullende 
compensatiepakket i.v.m. de financiële gevolgen van de coronacrisis, (het 2e 
corona-steunpakket). Voorgesteld wordt de begroting hierop aan te passen. 

5.  22:00  Afsluiting 
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Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Erik Schellekens 


