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Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag
26 mei 2020, om 19.30 uur via videovergaderen. 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
19:41 Vaststelling van de agenda
3.
19:41
19:50 In Memoriam burgemeester Van den Baar
Op 11 maart 2020 is oud-burgemeester Peter van den Baar overleden.
4.
19:50
21:00 Raadsvoorstel Bakertand in relatie tot amendement
Het raadsvoorstel is in de oordeelsvormende vergadering van 20 mei 2020
besproken.
5.
21:15
21:45 Raadsvoorstel Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant (REKS)
In de oordeelsvormende vergadering van 21 april hebben de fracties van D66,
PAG, CDA, LRG, PvdA en VVD aangegeven akkoord te gaan met het voorstel, zij
dienen geen wensen of bedenkingen in. De Arbeiderspartij en de SP overwegen
een motie of amendement.
6.
21:45
22:00 Raadsvoorstel Rekenkamerbrief Energietransitie
In de oordeelsvormende vergadering van 21 april is aangegeven dat de raad
besluitvorming wenst over de aanbevelingen. Daartoe is dit raadsvoorstel
opgesteld. Het raadsvoorstel wordt samen met de rekenkamerbrief aangeboden
aan de raad.
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7.

22:00

22:05

8.

22:05

22:10

9.

22:10

22:15

10.

22:15

Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de raad,

Mark van Stappershoef

Lijst ingekomen stukken vergadering 26-5-2020
De lijst vindt u hier
Inlichtingen vanuit het college
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken.
Vragen aan het college
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college.
Raadsleden worden gevraagd om wanneer zij van het vragenuur gebruik willen
maken de vragen uiterlijk op 25 mei, 16:00 uur aan de griffier door te geven.
Afsluiting

