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De regiegroep heeft op maandag 27 september afspraken gemaakt over de behandeling van de begroting.  
Op vrijdag 24 september hebben de raadsleden de begroting 2022 met het bijbehorende raadsvoorstel 
ontvangen. De begroting is ook online te zien op de speciale pagina https://goirle.begroting-2022.nl 
 
Schriftelijke vragen – uiterlijk woensdag 6 oktober 
Schriftelijke vragen (n.a.v. beeldvormende vergadering) kunnen tot woensdag 6 oktober ingediend worden. 
Vragen die voorafgaand aan de beeldvormende vergadering al ontvangen zijn, kunnen mogelijk op dat 
moment al besproken worden. Om de oordeelsvormende vergadering goed voor te bereiden, draagt het 
college er zorg voor dat beantwoording uiterlijk op dinsdag 12 oktober in uw bezit is.   
 
Beeldvorming 12 oktober 
Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor toelichting en om vragen te stellen over de begroting 2022.  
Het college beantwoordt de vragen naar aanleiding van de beeldvormende vergadering uiterlijk op vrijdag 
15 oktober. 
 
Oordeelsvorming, 19 oktober (als uitloop nodig is: 20 oktober verder gaan) 
De behandeling aan de hand van concrete thema’s. Wat willen de fracties graag veranderen aan de begroting? 

Net als vorig jaar willen we het gesprek zo concreet mogelijk maken. Daarom heeft het de voorkeur dat deze 

onderwerpen al zoveel mogelijk worden aangeleverd in de vorm zijn van (voorgenomen) concept-

moties/amendementen. Op welke onderwerpen wilt u tijdens de begrotingsvergadering moties en 

amendementen indienen? De voorgenomen moties en amendementen die op maandag 18 oktober 9:00 uur 

zijn ontvangen op de griffie, krijgen een plaats in de behandeling tijdens de vergadering. 

 
Besluitvorming 9 november (als uitloop nodig is: 10 november verder gaan) 
Behandeling aan de hand van moties en amendementen. De behandeling wordt voorafgegaan door Algemene 

beschouwingen. De exacte agenda voor de begrotingsbehandeling wordt op 21 oktober door de regiegroep 

vastgesteld. U wordt nu verzocht om rekening te houden met aanvang van de begrotingsvergadering op 9 

november om 16:00 uur.  

 

De strategische heroriëntatie 

Met een aantal afgevaardigden uit de raadswerkgroep is op 24 september gesproken over de voortgang van 

de strategische heroriëntatie. De raadsleden adviseren dat voldoende tijd genomen moet worden voor de 
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strategische heroriëntatie. Zij geven aan dat het niet wenselijk is om de begroting tegelijkertijd te behandelen 

met de strategische heroriëntatie vanwege de inspanning en het abstractieniveau van het onderwerp. De 

raadswerkgroep heeft de regiegroep gevraagd zo mogelijk de planning hierop aan te passen door een extra 

avond voor de begroting in te plannen. De regiegroep heeft op basis van dit advies en bespreking in de 

vergadering van de regiegroep van 27 september geconcludeerd dat gelijktijdige behandeling van beide 

onderwerpen op 5 oktober niet wenselijk is. De regiegroep wil ook geen extra bijeenkomsten plannen – gelet 

ook de vergaderdruk waar de raad mee te maken heeft. De regiegroep heeft daarom besloten beide trajecten 

uit elkaar te trekken en meer tijd te nemen voor een goede voorbereiding van de beeldvormende vergadering 

over de strategische heroriëntatie, die nu wordt gepland op 2 november 2021. U kunt zo de actuele informatie 

uit de strategische heroriëntatie indien gewenst ook nog betrekken bij de besluitvorming over de begroting 

2022. Op deze avond was al ruimte gereserveerd voor een werkbezoek. 

  

De regiegroep wenst u allemaal veel succes bij de behandeling van de begroting! Wanneer u vragen heeft naar 

aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de griffier. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep, 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


