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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de hamer-raadsvergadering op dinsdag 7 maart 2023 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.  
 
U kunt de vergadering bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis. Verwacht wordt dat mensen met corona 
gerelateerde klachten thuisblijven. U kunt de vergadering ook live volgen via internet https://raad.goirle.nl en  
www.lokaleomroepgoirle.nl. Tevens wordt de vergadering door de LOG rechtstreeks op TV uitgezonden. Deze 
wordt om 19:00 uur voorafgegaan door ‘De Publieke Tribune’ met uitleg en interviews over de 
raadsvergadering. De LOG zendt uit via de kanalen 44 van Ziggo en 1416 van KPN. 
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 februari beschikbaar via 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2023/07-maart/19:30 . De stukken liggen ook ter inzage 
op het gemeentehuis.  
 

Nr. Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  Opening 
2.  Vaststelling van de agenda 
3.  Raadsvoorstel Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘t Hoefke 6 (indien er insprekers zijn, dan 

wordt dit raadsvoorstel geagendeerd voor oordeelsvorming op 7 maart en besluitvorming op 28 maart) 
4.  Raadsvoorstel suppletie-uitkering in het kader van de bommenregeling, locatie Fokmast  
5.  Raadsvoorstel aanwijzing tweede plaatsvervangend griffier 
6.  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet,  
Namens de voorzitter, 
 
 
de griffier, Frits Harteveld 
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