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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op maandag  
30 maart 2020 om 17.00 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. 
 
In verband met de aanpak en maatregelen om het coronavirus te bestrijden, vindt deze vergadering onder 
bijzondere omstandigheden plaats. Aan de hand van de meest actuele inzichten wordt bekeken hoe deze 
vergadering zo veilig mogelijk doorgang kan vinden. 
In ieder geval is het gemeentehuis niet toegankelijk voor publiek. Publiek kan de vergadering volgen via de live 
webstream op via https://raad.goirle.nl 
 
De stukken voor deze zijn beschikbaar via de website. 
 

Nr. Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  Opening 
2.  Vaststelling van de agenda 
3.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2020 
4.  Lijst ingekomen stukken  

Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd vermeld, voorzien van een 
behandeladvies van de griffier. Wanneer u iets wilt wijzigen in deze lijst wordt u verzocht dit 
schriftelijk door te geven aan de griffier.  

5.  Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 
Als gevolg van het ingediende ontslag van raadslid Liselotte Franssen-du Maine moet een nieuw 
raadslid worden benoemd. Op basis van de regels van de Kieswet heeft de heer Paul Brouwers de 
benoeming aanvaard. Een commissie voor onderzoek geloofsbrieven onderzoekt 

6.  Initiatiefvoorstel benoemen nieuwe wethouder 
Nadat de heer Bert Schellekens is teruggetreden als wethouder, is er een vacature ontstaan. 
Mevrouw Liselotte Franssen-du Maine is voorgedragen als kandidaat voor de functie van 
wethouder van de gemeente Goirle. 

7.  Benoemen waarnemend voorzitter van de gemeenteraad 
Raadslid Liselotte Franssen-du Maine was tevens waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en 
daaraan gekoppeld ook voorzitter van de regiegroep. Daarom is het zaak dat wordt voorzien in de 
aanwijzing van een waarnemend voorzitter, de heer Mark Verhoeven, fractievoorzitter van Lijst 
Riel-Goirle. 
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8.  Raadsvoorstel benoeming burgerlid 

De fractie Lijst Riel Goirle draagt mevrouw Isabelle Visser voor om de heer Paul Brouwers op te 
volgen als burgerlid voor Lijst Riel-Goirle.  

9.  Afsluiting 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
de voorzitter, 
 
 
 
Mark van Stappershoef 


