
Checklist bij agendapunt bestuursakkoord 
 
1.   Onderwerp met toelichting:   
 Door de partijen Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD zijn de afgelopen periode 
besprekingen gevoerd over de vorming van een nieuwe coalitie. De partijen hebben de wens 
uitgesproken om ook de partijen die niet betrokken zijn bij de besprekingen van het bestuursakkoord 
ruimte te geven voor hun inbreng. Aan de overige partijen is op zaterdag 21 april meegedeeld dat er 
zodra bekend is wanneer het concept-bestuursakkoord gereed is contact wordt opgenomen voor een 
datum om het bestuursakkoord gezamenlijk te bespreken. Het bestuursakkoord is ook de aftrap voor 
de Planning en Controlcyclus van de gemeente Goirle. Op basis van dit bestuursakkoord gaat het 
college straks aan de slag met het opstellen van de begroting. Net als bij een voorjaarsnota is het dus 
van belang dat de alle in de raad van Goirle vertegenwoordigde fracties inbreng kunnen leveren.  
 
Bespreking in beslotenheid met de 8 fractievoorzitters verdraagt zich niet met de wens om 
transparant te besturen. Enkel bespreking tijdens een besluitvormende raadsvergadering geeft 
weinig ruimte aan de overige partijen om inhoudelijk inbreng te geven. De ervaring is dat het dan 
blijft bij het geven van een oordeel (voor of tegen). Daarom wordt voorgesteld om een openbare 
(beeldvormende) bespreking in te gelasten. 
 
Vanuit de overige vier partijen in de gemeenteraad kunnen vragen worden gesteld naar aanleiding 
van het (concept) bestuursakkoord. Door de stellers van het bestuursakkoord kan toelichting worden 
gegeven. De partijen kunnen in deze bijeenkomst alternatieven en aanvullingen aan het 
bestuursakkoord aanreiken. 
 
INDELING AVOND: 

• Korte toelichting op de totstandkoming van het bestuursakkoord 
• Mogelijkheid om vragen te stellen aan de stellers van het bestuursakkoord 
• (Facultatief) Suggesties aan de stellers van het bestuursakkoord: over welke aspecten van het 

bestuursakkoord wil men in de besluitvormende vergadering zeker spreken en in welke 
richting worden aanpassingen gewenst 

 
2. Indiener: Onderhandelaars 
 
3. Verantwoordelijke wethouder: NVT 
 Behandelend ambtenaar: NVT 
 
4. Status:   

X openbaar    
o  besloten 

 
5. Doel:  

X beeldvorming  
o oordeelsvorming 
o besluitvorming  

 
6.   Rol college:  

o verdedigen van voorstel  
o informeren van de raad  
X geen rol (beantwoording van vragen wordt verzorgd door de onderhandelaars) 
 

 



7. Aanpak van de bespreking:  
X stermodel  
o webmodel  
o stemverklaringen 
o anders:  

 
8.  Overzicht diverse belanghebbenden en deskundigen:  

NVT 
 
9.  Uit te nodigen belanghebbenden: 

De bijeenkomst is openbaar en wordt als zodanig bekend gemaakt.  
 

10.  wijze van uitnodigen door de griffie: 
o anders: zo mogelijk publicatie in Goirles Belang 9 mei 

 
11. Rol belanghebbenden: 

o luisteren 
o spreekrecht 
X meepraten vanaf spreekstoel voor publieke tribune 
o meepraten aan tafel  
o N.v.t.  

 
12.  Tijdsplanning:  

o Indicatief: 2 uur 
 

13.   Bijbehorende stukken, wijze van verspreiding en deadline voor aanlevering stukken:  
Het bestuursakkoord moet nog worden afgerond. De verwachting is dat dit document vanaf 
8 mei beschikbaar is. 

 
14. Vervolgtraject: 

Aan het slot van de bijeenkomst op 15 mei kan door de deelnemers al aangegeven worden 
over welke aspecten van het bestuursakkoord zij in de besluitvormende vergadering zeker 
willen spreken en in welke richting zij aanpassingen wensen. Ook in de week naar de 
besluitvormende vergadering op 23 mei toe is er ruimte om wensen kenbaar te maken. 
Tijdige beschikbaarheid van de wensen tot aanpassing geeft de mogelijkheid dat de stellers 
van het bestuursakkoord zorgvuldig kunnen kijken of er ruimte is om deze wensen te 
verwerken in het bestuursakkoord. 
Op woensdag 23 mei wordt het bestuursakkoord in een openbare raadsvergadering door de 
gemeenteraad besluitvormend besproken. 
Door het college wordt het bestuursakkoord vertaald in de programmabegroting. De 
uitvoering van het bestuursakkoord wordt door de raad gestuurd en gecontroleerd via de 
planning en controlcyclus. 
 

15. Soort verslag:   
o actie- en besluitenlijst  
o beknopt verslag  
X audio/videoverslag 

 
16.  Voorzitter: Burgemeester 
 Griffier / (plv) griffier: Berry van 't Westeinde 

 
17. Evaluatie: 


