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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 9 februari 2021 om  
19.30 uur via video vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond beeldvormend zullen worden besproken. De bedoeling is dat u op deze avond in de gelegenheid bent 
zich te informeren over de geagendeerde onderwerpen en bestaande beelden te toetsen. In deze vergadering 
wordt niet verwacht dat u standpunten inneemt of daarover discussie voert. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Deze beeldvormende vergadering zal 
worden voorgezeten door Sjaak Sperber. Er zijn geen stukken bij deze vergadering.   
 
 

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 20:45 Voortgang organisatieontwikkeling 
Op 25 augustus bent u bijgepraat over de ontwikkelingen rond de 
organisatieontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst informeren de secretaris en 
het MT u over de ontwikkeling van het nieuwe model, de besturing van de 
organisatie, de wijze waarop de organisatie gaat werken en wat dit betekent 
voor de inwoner. Ook wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen. 

4.  21:00 22:00 Presentatie MidPoint  
De directeur van MidPoint, de heer Kapitein, geeft een presentatie over het 
werk van MidPoint. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de 
meerwaarde van Midpoint voor de regio en specifiek voor Goirle. Wat krijgen 
onze inwoners en ondernemers  terug voor de investering die Goirle jaarlijks 
doet in Midpoint?  

5.   22:00 Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
Sjaak Sperber 
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