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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 27 oktober 2020 om  
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond oordeelsvormend zullen worden besproken. Bij eventuele uitloop, wordt de 
vergadering op woensdag 28 oktober voortgezet.  
In een oordeelsvormende vergadering kunt u uw standpunt kenbaar maken over een onderwerp, daarover het 
gesprek met anderen aangaan, u zelf laten overtuigen of anderen overtuigen. Dit als opmaat naar de 
besluitvormende vergadering.  
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De voorzitter zal op deze tijden sturen. Deze 
oordeelsvormende vergadering zal worden voorgezeten door Trix Vissers.  
 
Per onderwerp kunnen MAXIMAAL twee mensen per fractie deelnemen aan de bespreking. Verwacht wordt dat 
mensen met corona gerelateerde klachten thuis blijven. Neemt u wanneer u niet kunt deelnemen aan de 
vergadering zo spoedig mogelijk contact op met de griffie. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de 
vergadering wordt verplaatst naar de digitale omgeving.  
 
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 liggen vanaf vrijdag 16-10-2020 ter inzage op het gemeentehuis en zijn 
beschikbaar via de website. 
 

Oordeelsvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1. 19:30 19:32 Opening 

2. 19:32 19:35 Vaststelling van de agenda 

3. 19:35 22:30 Raadsvoorstel vaststelling programmabegroting 2021 met bijbehorend 
dekkingsvoorstel 2021 
Tijdens de beeldvormende vergadering zijn vragen gesteld en is een aantal 
belanghebbenden gehoord. De behandeling verloopt aan de hand van 
concrete inbreng uit de fracties. Wat willen de fracties graag veranderen aan 
de begroting?  
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Oordeelsvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

4. 22:30 23:00 Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2020 
In het boekwerk BURAP 2 zijn de belangrijkste financiële afwijkingen 
uitgewerkt. Daarnaast zijn de eerste financiële gevolgen van de coronacrisis in 
beeld gebracht en is de financiële positie geactualiseerd. Het saldo van alle 
mutaties geeft een voordeel van € 890.000 en is verwerkt in de 12e 
begrotingswijziging 2020. Een belangrijke kanttekening: het effect van de 
septembercirculaire is nog niet verwerkt. Hiervoor volgt nog een apart 
raadsvoorstel. 

5. 23:00  Afsluiting 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep, 
 
 
De voorzitter, 
Trix Vissers 
 


