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Aan de leden van de gemeenteraad,   
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 8 februari 2022, om 
19.30 uur via video-vergaderen. Naar aanleiding van de persconferentie op 25 januari besluit de regiegroep 
op 31 januari of de vergadering fysiek in de raadzaal kan plaatsvinden. 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 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 vrijdag 28 januari 2022 beschikbaar via de website. Stukken liggen 
ook ter inzage op het gemeentehuis.  
 
 

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 21 december 2021 

4.  19:47 19:50 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.  
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5.  19:50 20:30 Procesvoorstel strategische heroriëntatie 

De raad wordt gevraagd het procesvoorstel Strategische heroriëntatie vast te 
stellen en daarvoor een budget van € 125.000,- beschikbaar te stellen. 

6.  20:30 21:00 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Is de aansluiting te maken?”  
De rekenkamercommissie heeft het onderzoek “Is de aansluiting te maken?’ 
uitgevoerd in Dongen, Goirle en Loon op Zand. Op gemeentelijk niveau is sprake 
van een duaal stelsel. Dit duaal stelsel is erop gericht om de taken ‘kaders 
stellen en toezicht houden’ strikt gescheiden te houden van de taken ‘besturen 
en beheersen’ (inclusief verantwoording afleggen). Nu de gemeenten mede als 
gevolg van de forse tekorten in het sociaal domein en de COVID-19-crisis, steeds 
scherper aan de wind zullen moeten gaan varen, wil de rekenkamercommissie 
met een praktisch ingestoken onderzoek een bijdrage leveren aan de verdere 
versterking van de kader stellende en controlerende rol van de raad. Het 
rapport is besproken met het audit-comité op 15 december.  

7.  21:00 21:20 Raadsvoorstel visie dienstverlening 
De raad heeft op 10 november 2020 gevraagd om te komen met een visie op 
dienstverlening en deze ter besluitvorming voor te leggen. De visie geeft aan 
wat we de komende jaren belangrijk vinden in onze dienstverlening. Aan de 
hand van vijf uitgangspunten geven we hier invulling aan. Het college vraagt de 
raad om de visie op dienstverlening vast te stellen. 

8.  21:20 21:30 Raadsvoorstel overheveling budgetten 
Het voorstel betreft een overzicht met budgetten waarvan wordt voorgesteld 
om deze over te hevelen naar 2022. Tevens wordt voorgesteld een aantal van 
de budgetten, waarvan de uitvoering meerjarig is, om te zetten in een krediet. 
Naar aanleiding van vragen in de oordeelsvormende vergadering zijn het 
raadsvoorstel en de bijlage aangepast.  

9.  21:30 21:45 Raadsvoorstel saneren depot Karrepad 
Het einde van de ontwikkeling de Boschkens is in zicht en de compensatie van 
4.525 m2 bos is voorzien op deze locatie. Voordat er begonnen kan worden met 
het planten van de bomen moet de locatie worden gesaneerd. 

10.  21:45 21:50 Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

11.  21:50 21:55 Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. 
Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 1 februari, 
16:00 uur bij de griffier. 

12.  21:55 22:00 Sluiting 

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


