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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 12 mei  2020 om 20.30 
uur. Onderstaand treft u de agenda aan. Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid zich te informeren over de 
voorjaarsnota en uw vragen te laten beantwoorden. Het doel van de vergadering is dat u goed geïnformeerd 
bent over de voorjaarsnota en dat er zicht komt op de thema’s waarover op 19 mei in de voorjaarsnota 
oordeelsvormend gesproken moet worden.   
Namens iedere fractie kunnen aan de beeldvormende vergadering 2 personen deelnemen. 
 
De fracties krijgen tot donderdag 7 mei de gelegenheid om hun vragen te stellen over de voorjaarsnota. 
Thematisch worden de vragen behandeld en beantwoord in de beeldvormende vergadering.  
 
Deze beeldvormende vergadering zal worden voorgezeten door Trix Vissers. Voor belangstellenden is de 
vergadering live te volgen via https://raad.goirle.nl. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt 
verzocht om uiterlijk de dag voorafgaand aan de griffie te laten weten, door te bellen naar 013-5310626. 
 
De stukken van deze vergadering zijn beschikbaar via de website. 
 

Beeldvormende vergadering 
 
Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

0.  20:15 20:30 Inloop: Digitale inlog in de vergadering 
Procedure wordt  nog toegestuurd aan de deelnemers 
 

1.  20:30 20:40 Opening 
 

2.    Vaststelling van de agenda – toelichting op de werkwijze 
 

3.     20:40 21:30 Beeldvorming Voorjaarsnota 
Aan de hand van de vooraf ingediende vragen (uiterlijk donderdag 7 mei) wordt 
het gesprek gevoerd.  
 

4.    Schorsing 
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Beeldvormende vergadering 
 
Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
5.  21:45 22:15 Tweede ronde 

Mogelijkheid voor verdiepende vragen 
 

6.  21:25 21:45 Conclusie door de voorzitter 
Aan de hand van welke thema’s kan tijdens de oordeelsvormende vergadering 
het gesprek worden gevoerd? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
Trix Vissers 


