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Geachte raads- en burgerleden,    
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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op maandag 1 februari 2021 om  
19.30 uur via video vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond beeldvormend worden besproken. De bedoeling is dat u op deze avond in de gelegenheid bent zich te 
informeren over het geagendeerde onderwerp en bestaande beelden te toetsen. In deze vergadering wordt 
niet verwacht dat u standpunten inneemt of daarover discussie voert. Net als bij andere beeldvormende 
bijeenkomsten kunnen 2 personen per fractie aan de vergadering deelnemen.  
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Deze beeldvormende vergadering zal 
worden voorgezeten door Erik Schellekens. Bij deze vergadering hoort geen raadsvoorstel – een aantal 
documenten met achtergrondinformatie staat wel op onze website.  
Onderwerp van deze beeldvormende vergadering is de opzegging van het contract met de stichting Jong. 
Deze beeldvormende bijeenkomst geeft de leden van de raad en de burgerleden de mogelijkheid om 
verhelderende vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de stichting Jong en aan het college.  
 
Vooraf aanleveren van vragen 
U wordt verzocht de hoofdvragen die u aan de stichting Jong of het college wilt stellen over het opzeggen van 
het contract schriftelijk te mailen aan het adres griffie@goirle.nl uiterlijk op zondag 31 januari, 19:00 uur in te 
dienen. Geeft u duidelijk aan welke vragen u wilt stellen aan het college en welke aan de stichting Jong – of 
aan beide partijen. Door de voorzitter en de griffie worden de vragen geclusterd. U wordt in de loop van 
maandag geïnformeerd over de wijze waarop de vergadering wordt ingedeeld. 
Door de SP zijn eerder al schriftelijke vragen gesteld. Het college probeert deze vragen nog voor het weekend 
beantwoord te hebben. 
 
Werkwijze tijdens de vergadering 
Per thema worden de vragen behandeld. Per thema wordt door de voorzitter aangegeven aan wie het eerst de 
vragen worden gesteld: college of de stichting Jong. Het college of de stichting Jong beantwoordt dan eerst 
alle vragen over dat thema, waarna het zelfde wordt herhaald bij de volgende partij. Na antwoord op iedere 
vraag is het mogelijk om als dat nodig is verhelderende vragen te stellen – zodat het antwoord duidelijk is.  
Als alle vragen over een thema zijn beantwoord geeft de voorzitter de mogelijkheid om over dit thema nog 
aanvullende vragen te stellen. Via deze methodiek worden alle thema’s behandeld. 
Wanneer u vragen heeft over de werkwijze kunt u contact opnemen met de griffier voor een nadere 
toelichting.  
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Beeldvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:38 Opening – Presentielijst 

2.  19:38 19:40 Vaststelling agenda  

3.  19:40 22:00 Beeldvorming over opzegging van het contract met de stichting Jong 

4.   22:00 Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Erik Schellekens 


