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Geachte raads- en burgerleden,    
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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 19 januari 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. Deze beeldvormende vergadering 
zal worden voorgezeten door Tess van de Wiel. De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te 
volgen. De stukken zijn beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Beeldvormend/2021/19-
januari/19:30. 
 
Spreekrecht 
Wanneer u via een videoverbinding gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u dit laten weten aan de 
griffie. Stuur uw mail uiterlijk maandag 18 januari 2021 naar griffie@goirle.nl. Vermeld u in de mail het 
onderwerp waarover u wilt spreken, uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Meer 
informatie over spreekrecht staat op onze website. 
 
De genoemde tijden in de agenda zijn indicatief. Het verloop van de avond wordt voor een groot deel bepaald 
door het aantal mensen die het gesprek aangaan. 
 

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 20:00 Toelichting proces door wethouder Johan Swaans.  

De concept cultuurnota is gemaakt in co-creatie met een groot aantal culturele 
instellingen in de gemeente. De concept cultuurnota wordt uiterlijk 8 januari 
toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. Na de toelichting is er gelegenheid 
om aan het college vragen te stellen met betrekking tot het proces.   
 

4.  20:00 20:45 Intro filmpje Gôolse Genoegens, gemaakt door de Contactraad Cultuur 
(https://youtu.be/uetn2nRPwgE). 
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Ruimte voor culturele partijen om ervaringen te delen.  
Na de inbreng van een culturele partij volgt direct gelegenheid tot het stellen 
van vragen aan die partij. Aanmeldingen zijn ontvangen van onder meer de 
voorzitter van de Contactraad Cultuur en de Stichting Culturele Accommodaties 
Goirle (SCAG).  
 
Nadat gesproken is met het culturele veld is er nog gelegenheid voor raads- en 
burgerleden om aan het college vragen te stellen over de concept cultuurnota.   
 

 20:45 20:55 Pauze 
 

5.  20:55 22:00 Ruimte voor inwoners, belanghebbenden en partijen uit het culturele veld om 
vragen te stellen of hun mening te geven over de concept cultuurnota. 
 

6.  22:00  Afsluiting 
 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
Tess van de Wiel 


