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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 29 juni 2021 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. 
 
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. 
 
In verband met de maatregelen rondom Corona is de vergadering helaas niet voor publiek toegankelijk. De 
vergadering is live via de website raad.goirle.nl te volgen.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 11 juni 2021 beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/29-juni/19:30.  
De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is 
fysieke inzage bemoeilijkt. Mocht u inzage wensen in de fysieke stukken dan kunt u ook contact opnemen met 
de griffie. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:40 Opening 
2.  19:40 19:45 Vaststelling van de agenda 
3.  19:45 19:47 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 01 juni 2021 
4.  19:47 20:02 Afscheid raadslid Monique van Brederode 
5.  20:02 20:17 Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 

Als gevolg van het ingediende ontslag van raadslid Monique van Brederode 
moet een nieuw raadslid worden benoemd. Op basis van de regels van de 
Kieswet heeft de heer Theo van der Heijden de benoeming aanvaard. Een 
commissie voor onderzoek geloofsbrieven onderzoekt of de kandidaat kan 
worden toegelaten. Vervolgens wordt de verklaring en belofte afgelegd. 

6.  20:17 20:19 Raadsvoorstel invullen vacature burgerlid 
Voor de fractie van de VVD is een vacature voor burgerlid ontstaan door de 
benoeming van het nieuwe raadslid voor de VVD. Voorgesteld wordt om Niels 
Verschuuren te benoemen.  
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- Zie voor de stemprocedure agendapunt 6 . 

7.  20:19 20:24 Raadsvoorstel doorvoeren wijzigingen in gezamenlijke Rekenkamercommissie 
De gemeente Hilvarenbeek wil zich aansluiten bij de bestaande 
rekenkamercommissie van Dongen, Goirle en Loon op Zand. Hiervoor is een 
verordening rekenkamercommissie gemeente Goirle 2021 opgesteld en is de 
uitbreiding van de rekenkamercommissie van 3 naar 4 leden wenselijk.  
- De raad besluit in deze vergadering over de wijziging van de verordening. 

Voor de benoeming van het nieuwe lid van de rekenkamercommissie worden 
de raadsleden in de vergadering van 29 juni gevraagd een schriftelijke stem 
uit te brengen aangaande de benoeming van het nieuwe lid van de 
rekenkamercommissie.  

- De voorzitter benoemt in de vergadering twee leden tot stemcommissie. 
- Op maandag 5 juli komt de stemcommissie bijeen om te controleren of het 

aantal uitgebrachte stemmen overeenkomst met het aantal raadsleden dat 
moet stemmen. Daarna worden de uitgebrachte stemmen gecontroleerd op 
geldigheid en worden de stemmen geteld.  

- De voorzitter van de raad maakt de uitslag van de stemming bekend op 
basis waarvan de kandidaat wordt benoemd. 

- De kandidaat legt in de besluitvormende vergadering van 13 juli de 
verklaring of belofte af.   

 
Begrotingen en jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen 
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de ontwerpbegrotingen van de 
gemeenschappelijke regelingen aan de raad voorgelegd voor zienswijzen. De overige stukken worden ter 
kennisname aangeboden.  
8.  20:24 20:26 Begroting regio Hart van Brabant 2022 – Jaarrapport Hart van Brabant 2020 – 

Jaarstukken Midpoint Brabant 
Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de 
ontwerpbegroting 2022 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Daarnaast 
zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 regio 
Hart van Brabant.  

9.  20:26 20:28 Begroting Regionale Ambulance voorziening (RAV), Jaarstukken RAV 2020 en 
GR versie 6 RAV Brabant Midden-West-Noord 
Het college stelt voor in te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling versie 
6.0 van de RAV en een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 
2022 van de RAV. Daarnaast kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de 
RAV. 

10.  20:28 20:30 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hart voor Brabant (Tilburg)  
Het college stelt voor een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 
2022 en kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Hart van 
Brabant. 

11.  20:30 20:32 Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 
Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en in te 
stemmen met de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

12.  20:32 20:34 Jaarrekening 2020 en (meer)jarenbegroting 2022-2025 Diamantgroep 
Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarstukken van Diamantgroep en 
geen zienswijzen kenbaar te maken op de (meerjaren)begroting 2022-2025.  
 
 



 
   

Bladnummer   
3 van 3   
   

 
13.  20:34 20:36 Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenraming 2023-

2025 Omgevingsdienst Midden en West Brabant  
Het college stelt voor om in te stemmen met de jaarrekening 2020 en de 
ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming. Daarnaast zienswijzen 
kenbaar te maken op de ontwerpbegroting en meerjarenraming.  

14.  20:37 22:00 Raadsvoorstel projectopdracht strategische heroriëntatie en perspectiefnota 
2022 
Op 16 juni heeft de raad oordeelsvormend gesproken over de projectopdracht 
strategische heroriëntatie en de perspectiefnota 2022. Het voorstel ligt nu ter 
besluitvorming voor. Bij deze perspectiefnota worden geen beschouwingen 
gehouden. Tijdens de vergadering wordt eerst gesproken over de 
projectopdracht strategische heroriëntatie en aansluitend over de A-lijst uit de 
perspectiefnota. 
Afgesproken is dat de raad uiterlijk op vrijdag 25 juni antwoord krijgt op de 
gestelde vragen tijdens de vergadering van 16 juni.  
 

15.  22:00 22:15 Motie vreemd aan de orde van de dag: Minimumloon ‘Voor 14’ 
In de vergadering van 1 juni is afgesproken de motie waarover nog geen 
stemming heeft plaatsgevonden, in deze vergadering te behandelen.  

16.  22:15 22:30 Motie vreemd aan de orde van de dag: Hout stook ontmoedigen 
In de vergadering van 1 juni is afgesproken de motie waarover nog geen 
stemming heeft plaatsgevonden, in deze vergadering te behandelen. 

17.  22:30 22:35 Afsluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


