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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de hamerraadsvergadering op dinsdag 30 november 2021 om 19.30 
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. 
De hamerraad is een besluitvormende raadsvergadering, waarin alleen over agendapunten waarvoor geen of 
zeer beperkte beraadslaging nodig is, wordt besloten. Bij een hamerraad kunnen alleen raadsleden deelnemen 
aan de vergadering.  
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
U kunt de vergadering live volgen via de website https://raad.goirle.nl.  
Volgt u de berichtgeving op https://raad.goirle.nl voor de actuele maatregelen rondom het coronavirus en 
mogelijkheden om de vergadering (digitaal) bij te wonen. 
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf donderdag 18 november 2021 beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/30-november/19:30  
 

Hamerraad 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:32 Opening 
2.  19:32 19:35 Vaststelling van de agenda 
3.  19:35 19:37 Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart van Brabant, 

aanpassing begroting 2021 en 2022 GGD Hart van Brabant 
Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling is nodig door: het ontstaan 
van twee nieuwe gemeenten; het vastleggen van de taken van de gemeentelijke 
lijkschouwer en de wens dat de voorzitter altijd een burgemeester is. Verder 
wordt de raad voorgesteld om positieve zienswijzen af te geven voor de wijzing 
van de begrotingen 2021 en 2022 GGD HvB. 
 

4.  19:37 19:39 Raadsvoorstel tweede begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 
2021 en hiervoor geen zienswijze in te dienen. 
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5.  19:39 19:41 Raadsvoorstel herbenoeming voorzitter en lid Rekenkamercommissie ‘In 

Midden-Brabant’ voor de gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon 
op Zand 
De voorzitter en leden worden benoemd voor 4 jaar en kunnen daarna 
herbenoemd worden. De voorzitter en een van de leden van de 
rekenkamercommissie zijn op 1 januari 2018 benoemd. Conform het reguliere 
rooster van aftreden loopt hun eerste termijn af op 1 januari 2022. Beiden 
hebben aangegeven om voor een herbenoeming in aanmerking te komen. 

6.  19:41 19:43 Legesverordening 2022 
De belastingtarieven moeten jaarlijks formeel door de gemeenteraad worden 
vastgesteld in afzonderlijke belastingverordeningen. Deze verordening is de 
uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2022. 
De tarieven, zoals opgenomen in de tarieventabel 2021 behorende bij de 
Legesverordening 2021 zijn verhoogd met de inflatie van 1,5 %. Uitzondering 
hierop zijn de onderdelen waarvoor een wettelijk maximum tarief van 
toepassing is (o.a. paspoort, rijbewijs, kansspelen). 

7.  19:43 19:45 Afsluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de voorzitter, 
 
 
 
Mark van Stappershoef 
Burgemeester 


