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Nr.  Onderwerp en eventuele toelichting 

1.   Opening door de voorzitter 
Aanleiding voor deze avond is motie strategische heroriëntatie die in de 
begrotingsvergadering is aangenomen. Deze motie vindt u bij de stukken op het 
raadsinformatiesysteem. Net als het conceptverslag van het fractievoorzittersoverleg van 21 
november en het conceptverslag van de regiegroep van 13 december, waar gesproken is 
over de strategische heroriëntatie.  
 
Het dictum van de motie:  
Verzoekt het college en de gemeenteraad: 
• Om met elkaar voor 1 januari 2023 een beslissing te nemen over manier waarop de 
strategische heroriëntatie dient plaats te vinden en de wijze waarop de nadelige effecten 
ongedaan gemaakt kunnen worden. 
 
Verzoekt het college 
• Per direct te stoppen met de temporisering van besluitvorming als gevolg van de 
strategische heroriëntatie. 

2.   Presentatie strategische heroriëntatie 
De presentatie is op het raadsinformatiesysteem geplaatst.  
 

Gezond 
Verstand 

Hoe lang wordt uitgetrokken voor het traject strategische 
heroriëntatie? 
Reactie wethouder van Dijk: voor de perspectiefnota. 

VVD Wanneer krijgen we informatie over een bestuurskrachtonderzoek? 
Het tegeltjes model was fijn om mee te werken. Kan deze tool nu ook 
worden ingezet?  

PvdA Wat zijn sinds 2020 de belangrijkste resultaten? Is die strategische 
heroriëntatie in een snelkookpan (dag in maart) een toevoeging op 
de strategische heroriëntatie of op de integrale afweging?  

Arbeiders 
partij 

Wil bedragen krijgen en een tijdpad wanneer iets MOET gebeuren.  

CDA Geeft aan dat er al hard is gewerkt. 



 

 

D66 De omgevingsvisie en Goirle Glanst geven kaders / richting. Wat 
heeft het college nog meer nodig? Het sociaal domein is ook een 
grote brok. Onlangs hebben we informatie gekregen aan welke 
knoppen we kunnen draaien (grip op het sociaal domein). Waarom 
krijgen we die info wel en de andere stukken zoals IHP niet?  

Gezond 
Verstand 

Strategische heroriëntatie lijkt zo niet meer dan volgorde van grote 
brokken. Op welke termijn is informatie beschikbaar? Welke 
contractuele verplichtingen zijn er? Hoe voeren we die strategische 
heroriëntatie in sneltreinvaart uit?  

D66 In 2020 konden we geen besluit nemen, want er was nog geen 
strategische heroriëntatie. Welk verschil is er met nu? Onder 
integraal afweging van grote brokken ligt ook geen strategische 
heroriëntatie.  

Wethouder 
van Dijk 

Pleit voor een versnelde conferentie over de strategische 
heroriëntatie op 1 dag in maart. De plannen MJOP, IHP et cetera 
daarbij toesturen. De keuzes op een rij zetten en integraal afwegen / 
prioriteren. Die keuzes meenemen in de perspectiefnota.  

 

3.   Afsluiting / pauze voordat oordeelsvorming over strategische heroriëntatie begint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


