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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 24 november 2020 
om 19.30 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 wil 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 Sjaak Sperber. De stukken zijn vanaf vrijdag 
6 november beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/24-
november/19:30 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:40 Opening - Presentielijst 

 
2.  19:40 19:42 Vaststelling van de agenda 

 
3.  19:42 20:45 Startnotitie beleidsvisie sociaal domein 

De startnotitie is door de wethouder aangekondigd in de regiegroep van 26-10-
2020 en wordt nagezonden. Ook wordt u voorafgaand aan de vergadering nog 
een filmpje toegestuurd van de Participatieraad Goirle en enkele 
samenwerkende partners.   

4.  20:45 21:15 Inclusieagenda 
Bij de uitvoering van al het werk van de gemeente wordt er rekening  mee 
gehouden dat iedereen gebruik moet kunnen maken van onze voorzieningen en 
hulp en ondersteuning moet krijgen wanneer dat nodig is.  
Het college stelt voor om twee beleidsterreinen prioriteit te geven terwijl er 
een veel groter aantal verbeterpunten over de volle breedte van het sociaal 
domein zijn geformuleerd. Het college wil nu eerst (nog meer) garen op de klos 
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zien in plaats van opnieuw tijd en energie stoppen in evalueren, herijken en 
stukken schrijven.  

 21:15 21:25 Pauze 

5.  21:25 22:10 Programma Water en Riolering 2021 – 2025 / Verordening rioolheffing 2021 / 
Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig 
rioolaansluitrecht 2021. 
Voor de periode 2021-2025 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
opgesteld, met een naamswijziging en aangepaste opzet. Hierbij wordt 
voorgesorteerd op de Omgevingswet, die het opstellen van programma's 
voorschrijft. Vandaar dat we nu spreken van het Programma Water en Riolering 
(PWR). 
Het PWR laat zien dat de gemeente Goirle verder bouwt aan een robuust en 
flexibel water- en rioleringssysteem. Het beleid is aangepast op basis van 
maatschappelijke inzichten, voortschrijdend inzicht en uitkomsten van 
onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 
De belangrijkste verschillen ten opzichte van het vigerende rioleringsplan 2015-
2019 zijn de uitwerking van het omgaan met extreme neerslag als gevolg van de 
klimaatverandering en participatie van de inwoners en bedrijven. 
Bij dit agendapunt kunt u ook de verordening rioolheffing 2021 bespreken en 
de verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig 
rioolaansluitrecht 2021.  

6.  22:10 22:20 Verordening afvalstoffenheffing 
Op 10 november 2020 heeft de raad de begroting 2021 vastgesteld. Hierin is 
opgenomen op welke wijze de kosten door eigen inkomsten - zoals onze 
belastingen - worden afgedekt. In de paragraaf lokale heffingen van de 
begroting 2021 hebben we per belasting aangegeven welke inkomsten we 
willen behalen en wat het belastingtarief is. Deze tarieven moeten jaarlijks 
formeel door de raad worden vastgesteld in afzonderlijke 
belastingverordeningen. Dit voorstel ziet daarop en is een uitwerking van de 
beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2021. 

7.  22:20 22:30 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Op 3 juni 2020 is de motie Onderzoek naar implicaties kwijtscheldingsregeling 
Onroerende-zaakbelasting (OZB) aanvaard. De raad is per raadsinformatiebrief 
d.d. 13 oktober 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.  De 
uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat er geen bezwaar is om 
kwijtschelding te verlenen voor OZB. Daarnaast passen we de verordening aan 
voor ondernemers, zodat deze groep dezelfde rechten krijgt als natuurlijke 
personen / niet-ondernemers. De raad wordt gevraagd de verordening 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 vast te stellen.  

8.  22:30  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Sjaak Sperber 


