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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 12 oktober 2021 om  
19.30 uur in de raadzaal. 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. 
 
Per onderwerp kunnen MAXIMAAL twee mensen per fractie deelnemen aan de bespreking. Verwacht wordt dat 
mensen met corona gerelateerde klachten thuisblijven. Neemt u wanneer u niet kunt deelnemen aan de 
vergadering ook zo spoedig mogelijk contact op met de griffie. De vergadering is live via de website 
https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Deze beeldvormende vergadering zal 
worden voorgezeten door Erik Schellekens. De vergaderstukken zijn vanaf donderdag 30 september 
beschikbaar via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/12-oktober/19:30  
 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:40 Opening – Presentielijst 

2.  19:40 19:42 Vaststelling agenda  

3.  19:42 21:00 Begroting 2022  
Mogelijkheid tot het stellen van vragen over en toelichting op de 
programmabegroting 2020. U heeft tot 6 oktober de gelegenheid om 
schriftelijke vragen te stellen. Vragen die voorafgaand aan de beeldvormende 
vergadering al ontvangen zijn, kunnen mogelijk tijdens deze vergadering al 
besproken worden.  
De begroting is ook online te zien op de speciale pagina  
https://goirle.begroting-2022.nl 

4.  21:00  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep. 
de voorzitter, 
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