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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op woensdag 11 januari 2023 om  
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop het  
onderwerp dat deze avond beeldvormend zal 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 Joep van Iersel.  
 
 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:32 Opening  

2.  19:32 19:35 Vaststelling agenda  

3.  19:35 20:40 Regionale inkoop sociaal domein  
In Regio Hart van Brabant is in 2021 en 2022 hard gewerkt aan een integrale 
inkoopstrategie voor het sociaal domein: Jeugdhulp, Wmo en Participatie, welke 
door de raad in november 2021 is vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 zijn de 
nieuwe contracten van kracht.  
 
Vanwege het proces rondom de inkoop, bent u enkel op hoofdlijnen van 
informatie voorzien als het ging over de inhoud. Uiteraard wilt u, als betrokken 
raad, ook weten wat dit nu betekent voor Goirle. Het is dus weer tijd om u bij te 
praten over de huidige stand van zaken. Dit gebeurt via een presentatie aan de 
gemeenteraad door het regionale programmateam. 
 
Na de presentatie is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.  

4.  21:45  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
Joep van Iersel 
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