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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 30 maart 2021, om 
18.00 uur via video-vergaderen. 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 https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 19 maart 2021 beschikbaar via de website. Stukken liggen 
ook ter inzage op 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. 
 
Na afloop van deze vergadering is er ruimte voor de raadsleden om hun stem uit te brengen. Op grond van 
artikel 2.4 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging kan het stemmen na sluiting van de vergadering. De 
voorzitter bepaalt het tijdstip waarop de stembriefjes kunnen worden ingeleverd. Om 19.30 uur staat de 
volgende vergadering gepland. Bij eventuele uitloop van deze vergadering kan de voorzitter bepalen dat de 
volgende vergadering op een later tijdstip begint. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1. 18:00 18:02 Opening  

2. 18:02 18:10 Vaststelling van de agenda 

3. 18:10 18:20 

 

Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 
Raadslid Tess van de Wiel heeft haar ontslag ingediend, met het oog op haar 
voordracht als wethouder.  De procedure voor invulling van de vacature loopt. 
Een voorstel wordt nagestuurd 
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4. 18:20 18:30 Initiatiefvoorstel benoemen nieuwe wethouder 
Nadat de heer Piet Poos is teruggetreden als wethouder, is er een vacature 
ontstaan. Voorgesteld wordt Tess van de Wiel te benoemen tot wethouder met 
een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte. 
Over dit voorstel moet schriftelijk gestemd worden.  

4a. 18:28 18:30 Raadsvoorstel invullen vacature vertrouwenscommissie 
Doordat Tess van de Wiel geen lid meer is van de gemeenteraad ontstaat er een 
vacature in de vertrouwenscommissie functioneringsgesprekken burgemeester. 
Het CDA draagt Ineke Wolswijk voor als nieuw lid. 

5.  18:30 Afsluiting 

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


