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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 14 april  2020 om 19.30 
uur. Onderstaand treft u de agenda aan. De bedoeling is dat u op deze avond in de gelegenheid bent zich te 
informeren over de geagendeerde onderwerpen en verhelderende vragen kunt stellen. In deze vergadering 
wordt niet verwacht dat u standpunten inneemt of daarover discussie voert. 
De wijze van digitaal vergaderen is afhankelijk van de technische mogelijkheden. Op dit moment kan nog geen 
exacte helderheid worden gegeven over de manier waarop dit gaat plaatsvinden. Zo snel er meer duidelijk is, 
wordt u hierover geïnformeerd.  
 
Deze beeldvormende vergadering zal worden voorgezeten door Tess van de Wiel. 
 
De stukken van deze vergadering zijn beschikbaar via de website. 
 

Beeldvormende vergadering 
 
Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

0.  19:15 19:30 Inloop: Digitale inlog in de vergadering 
Procedure nog nader toe te lichten 
 

1.  19:30  Opening 
 

2.    Vaststelling van de agenda – toelichting op de werkwijze 
 

3.     19:35 20:15 Beeldvorming exploitatie Bakertand – door onafhankelijke deskundige Martijn 
Kooiman van PAS BV 
De raadsinformatie van het college is ter informatie toegevoegd. 
 

4.    Schorsing – mogelijkheid om vragen in te dienen 
 

5.  20:30 21:25 Beantwoording van vragen 
 

6.  21:25 21:30 Afsluiting 
 

 

mailto:info@goirle.nl
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Beeldvormend/2020/14-april/19:30


 
   

Bladnummer   
2 van 2   
   

 
Vorm 
De vergadering zal plaatsvinden langs digitale weg. De exacte vorm waarin dit plaatsvindt is nog niet bekend.  
Alle raadsleden en burgerleden worden hier persoonlijk over geïnformeerd. Op de website en via de media 
worden ook onze inwoners geïnformeerd over de werkwijze.  Alle burgerleden en raadsleden kunnen de 
bijeenkomst van huis uit volgen.  
 
Wanneer er na afloop nog behoefte is bij sommige raadsleden om inzicht in de werkelijke grondexploitatie kan 
contact worden opgenomen met de griffie.  
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
Tess van de Wiel 


