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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 9 november 2021, om 
17.00 uur in de raadzaal. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze avond 
besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De tijden zijn streeftijden, het kan zijn dat agendapunten 
eerder of later beginnen. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
U kunt de vergadering bijwonen in het gemeentehuis en mag daarvoor plaatsnemen in de hal. Verwacht wordt 
dat mensen met corona gerelateerde klachten thuisblijven. U kunt de vergadering ook live volgen via  
https://raad.goirle.nl.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf donderdag 28 oktober 2021 beschikbaar via de website. Stukken 
liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  17:00 17:10 Opening  

2.  17:10 17:15 Vaststelling van de agenda 

3.  17:15 17:17 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 5 oktober 2021 

4.  17:17 17:20 Lijst ingekomen stukken  
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd 
vermeld, voorzien van een behandeladvies van de regiegroep. De raad kan 
voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen van de opgenomen 
stukken.  

5.  17:20  Begroting 2022  
Het raadsvoorstel is aangepast. In de aangepaste versie betreft een eerste 
begrotingswijziging waarin de cijfers uit de septembercirculaire zijn verwerkt. 
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17:20 uur Officieel indienen van amendementen en/of moties met kort 

statement. 5 minuten algemene beschouwingen per fractie. 
Fracties kondigen in de beschouwing ook aan welke 
amendementen en/of moties zij indienen. Na elke inbreng 
maximaal 3 minuten tijd voor vragen / antwoorden / 
verduidelijking / gesprek. De gebruikelijke sprekersvolgorde 
wordt aangehouden. 

  Fracties wordt verzocht hun amendementen en moties uiterlijk 
maandag 8 november, 9.00 uur bij de griffie in te dienen. 

 
18:20 uur Voorzitter vat samen door alle ingediende amendementen en 

moties te benoemen en de strekking voor te lezen. 
 
18:35 uur Schorsing 
 
19:30 uur Hervatting vergadering. College reageert op ingediende 

amendementen en moties. 
 
20:00 uur Schorsing 
 
20:15 uur Raadsdebat over inbreng, amendementen en moties 
 
22:15 uur Besluitvorming over (sub)amendementen, moties en het  

raadsvoorstel  
De begroting is ook online te zien op de speciale pagina https://goirle.begroting-
2022.nl 

 Actualisatie belastingverordeningen 
De belastingtarieven moeten jaarlijks formeel door de gemeenteraad worden 
vastgesteld in afzonderlijke belastingverordeningen. De onderstaande 
verordeningen zijn de uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd 
in de begroting 2022. 

6.  22:30 22:32 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2022 
Bij het vaststellen van de OZB-tarieven wordt rekening gehouden met de 
inflatiecorrectie van 1,9%. Voor het belastingjaar 2022 geldt dat de aanslagen 
onroerende-zaakbelastingen worden opgelegd met als maatstaf de waarde van 
een onroerende zaak op peildatum 1 januari 2021. De tarieven bedragen per 
2022: Eigenarenheffing woningen: 0,1267% - Eigenarenheffing niet-woningen: 
0,3344% en Gebruikersheffing niet-woningen: 0,2694%. 

7.  22:32 22:35 Verordening toeristenbelasting 2022 
In deze verordening worden de belastingtarieven voor de toeristenbelasting 
geactualiseerd conform de uitgangspunten van het dekkingsplan 2020-2023, dat 
in november 2019 is vastgesteld. Het tarief per persoon per overnachting wordt 
verhoogd van € 1,50 naar € 1,75. Het tarief voor een vaste standplaats stijgt ook 
van € 204,75 naar € 238,90.  

8.  22:35 22:37 Verordening hondenbelasting 2022 
Conform een in 2016 aangenomen amendement worden de tarieven 
hondenbelasting maximaal kostendekkend berekend.  
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9.  22:37 22:40 Verordening precariobelasting 2022 

De tarieven precariobelasting voor terrassen en de tarieven precariobelasting 
voor standplaatsen worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,5%. 

10.  22:40 22:42 Verordening marktgelden 2022 
De tarieven marktgelden worden verhoogd met het inflatiepercentage van 
1,5%. 

11.  22:42 22:45 Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022 
Het tarief van een eenmalig rioolaansluitrecht worden verhoogd met het 
inflatiepercentage van 1,5%. 

12.  22:45 22:50 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

13.  22:50 22:55 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 14 december, 
16:00 uur bij de griffier. 

14.  22:55 23:00 Sluiting 

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


