
 

 
Griffie 
 
 

 

  

Raads- en burgerleden 
Gemeente Goirle 
 
   

 

Kenmerk Uw brief van Zaaknummer Datum 
   31-05-2021 

Onderwerp Behandeld door Afschrift aan Bijlage(n) 
Beeldvormende vergadering Berry van 't Westeinde   

 
diversen 

Tel (013) 5310 626 

  

 
Geachte raads- en burgerleden,    
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 15 juni 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. De vergaderstukken zijn vanaf vrijdag 4 juni beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/15-juni/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 20:45 Bestuursrapportage I 2021 
Door de secretaris wordt de bestuursrapportage gepresenteerd.  
De bestuursrapportage ontvangt u op 15 juni.  

   Pauze / mogelijkheid tot wisselen deelnemers 

4.  21:00 22:30 Transitievisie Warmte 
Het college brengt de raad van Goirle op de hoogte van de vorderingen in het 
proces tot nu toe, en wil een inhoudelijke discussie voeren over de keuzes die te 
maken zijn. Op deze manier wil het college zich een beeld vormen van de 
gevoelens en meningen die er bij de raad leven op dit onderwerp en dit 
meenemen bij de uitwerking van de TvW. 
Het programma voor deze avond zal ongeveer 1 tot 1,5 uur duren en uit twee 
delen bestaan: 
A. Een inleidende presentatie  
Waarin de gemeenteraad wordt bijgepraat over wat er tot nu toe is gedaan om 
te komen tot een Transitievisie warmte en hoe het vervolg traject eruit ziet 
B. Een inhoudelijke discussie over de keuzes die gemaakt kunnen worden 
in de TvW. Aanwezigen kunnen door het beantwoorden van vragen via het 
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programma mentimeter hun reactie geven en hebben daarna de gelegenheid 
hun antwoord toe te lichten.  
Dit gesprek en de mentimeter zijn bedoeld om een beeld te vormen – de raad is 
niet gebonden aan de uitkomsten van dit gesprek.   
Zorgt u ervoor dat u een extra apparaat met internettoegang bij de hand heeft 
om mee te doen met de mentimeter? 

5.  22:30  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Sjaak Sperber 


