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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de hamer-raadsvergadering op dinsdag 22 oktober 2019 om 19.30 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen 
die deze avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
De hamerraad is een besluitvormende raadsvergadering, waarin alleen over agendapunten waarvoor geen of 
zeer beperkte beraadslaging nodig is, wordt besloten. 
 
Bij een hamerraad kunnen alleen raadsleden deelnemen aan de vergadering.  
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
Deze beeldvormende vergadering zal worden voorgezeten door burgemeester Mark van Stappershoef. 
 
De stukken voor deze vergadering liggen vanaf vrijdag 27 september 2019 ter inzage op het gemeentehuis en 
zijn beschikbaar via de website. 
 

Hamerraad 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:32 Opening 
2.  19:32 19:35 Vaststelling van de agenda 
3.  19:35 19:36 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan  

Abcovenseweg 23 en 23A 
Naar aanleiding van een binnengekomen zienswijze wordt voorgesteld het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

4.  19:36 19:37 Raadsvoorstel Verordening rechtspositie raads,- commissie,- en burgerleden 
gemeente Goirle 2019 
Als gevolg van gewijzigde landelijke regelgeving, dient de lokale verordening te 
worden aangepast. De voormalige regiegroep – waarin alle fracties waren 
vertegenwoordigd – heeft hiervoor input geleverd. 

5.  19:37 19:38 Raadsvoorstel toestemming aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van 
Brabant 
Aanpassing wordt gevraagd om het mogelijk te maken dat de 
Gemeenschappelijke regeling zelfstandig kredietfaciliteiten kan krijgen. 
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6.  19:38 19:39 Raadsvoorstel vaststellen kadernota integrale veiligheid 2019-2022 

Op 9 april heeft de gemeenteraad beeldvormend hierover gesproken. Die 
inbreng is meegenomen in de kadernota die ter vaststelling is aangeboden. 

7.  19:39 19:40 Raadsvoorstel Rapport ‘Naar begrip van en grip op de uitvoering van de WMO’ 
van de rekenkamercommissie. 
In een beeldvormende avond is dit rapport op 2 juli 2019 aan de gemeenteraad 
ter kennis gebracht en besproken. 

8.  19:40 19:41 Raadsvoorstel opdrachtbevestiging accountantscontrole 2019 
De gemeenteraad verleent jaarlijks opdracht aan een accountant voor de 
controle van de jaarrekening 

9.  19:41 19:42 Afsluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


