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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag  
2 juni 2020, om 19.30 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
Publiek kan de vergadering volgen via de live webstream op via https://raad.goirle.nl 
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De tijden zijn streeftijden, het kan zijn dat agendapunten 
eerder beginnen. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 15 mei 2020 zijn beschikbaar via de website. Vanwege de 
maatregelen rond het coronavirus is fysieke inzage bemoeilijkt. Mocht u inzage wensen in de fysieke stukken 
dan kunt u contact opnemen met de griffie. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:40 Opening – presentielijst 
2.  19:40 19:45 Vaststelling van de agenda 
3.  19:45 20:15 Raadsvoorstel Bakertand in relatie tot amendement 

Het raadsvoorstel is in de oordeelsvormende vergadering van 20 mei 2020 
besproken. Op 18 februari 2020 is het raadsvoorstel ‘koersdocument 
Bacaertlant’ gewijzigd vastgesteld. Het amendement, met aanvullende 
voorwaarden aan het woningaanbod, is volgens het college niet uitvoerbaar. 
Daarom legt het college dit raadsvoorstel ‘Bakertand in relatie tot amendement’ 
aan u voor. In dit raadsvoorstel wordt bij het woningaanbod uitgegaan van het 
woningbouwprogramma dat Bakertand BV als voorstel 2 heeft gepresenteerd 
(in notitie ‘Bakertand Primagaz en woningbouwprogramma’ van 19 december 
2019). Voorstel 2 van Bakertand BV sluit meer aan bij de Woonvisie. 

4.  20:15 21:00 Eerste termijn behandeling voorjaarsnota 
De voorjaarsnota is op 12 mei in de beeldvormende vergadering en op 19 mei in 
de oordeelsvormende vergadering behandeld.  
De voorjaarsnota wordt begonnen met een korte Algemene Beschouwing per 
fractie van maximaal 5 minuten. De verdere behandeling vindt plaats aan de 
hand van eventuele moties en amendementen.  
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Alle fracties wordt gevraagd om hun moties en amendementen uiterlijk op 
maandag 1 juni toe te sturen aan de griffie, zodat de behandeling in de 
raadsvergadering goed kan worden voorbereid. 

5.  21:15 22:45 Tweede termijn en besluitvorming  

• Reactie college op moties / amendementen 

• Debat op basis van de ingediende moties en amendementen 
6.   22:45 Afsluiting 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de raad, 
 
 
Mark van Stappershoef 


