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Geachte leden van raad en commissies, 
 
Hierbij ontvangt u de begrotingsstukken voor 2018, die u gaat behandelen in de Brede Commissie op 
11 oktober en de gemeenteraadsvergadering van 7 november. De wijze van behandeling van de 
programmabegroting 2018 verloopt in grote lijnen op dezelfde wijze als vorige jaren. 
 
De stukken bestaan uit de programmabegroting, de aanbiedingsbrief van het college en de begroting 
in kort bestek 2018. Digitaal komt ook het bijlagenboek beschikbaar. Alle documenten zijn te 
raadplegen via raad.goirle.nl bij de (voorlopige) agenda voor de brede commissie van 11 oktober. We 
verwachten op korte termijn de begroting ook online te kunnen presenteren. Wij zullen u hier nader 
over informeren. 
 
Schriftelijke vragen 
Technische vragen voor de begroting kunt u schriftelijk stellen. Dit heeft als voordeel dat vragen en 
antwoorden voor iedereen kenbaar zijn.  
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 4 oktober, 12.00 uur. Antwoorden ontvangt men op 
dinsdag 10 oktober in de loop van de dag - waardoor u hierover beschikt voor de Brede Commissie 
op 11 oktober. 
De vragenronde is bedoeld om te zorgen dat de vergadertijd niet gevuld wordt met allerlei 
technische vragen. Tijdens de commissievergadering staan de vragen met een meer strategische, 
politieke lading centraal.  
  
Vragen kunt u indienen bij de griffier via het mailadres gemeenteraad@goirle.nl.  U wordt dringend 
verzocht uw vragen tijdig in te leveren. De ambtelijke organisatie is voorbereid op tijdige ontvangst 
en snelle beantwoording van uw vragen. Wanneer vragen later worden ontvangen kunnen deze 
mogelijk niet meer tijdig worden beantwoord. Meer informatie over technische vragen vindt u in de 
bijlage. 
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Brede commissie op 11 oktober 
Op 29 september ontvangt u de agenda en het raadsvoorstel voor behandeling in de brede 
commissievergadering op 11 oktober.  
 
Raadsvergadering 7 november 
Op 7 november, aanvang 17.00 uur, wordt de programmabegroting in de raad behandeld.  
 
Publicatie van fractiestandpunten over de voorjaarsnota in het Goirles Belang van 15 november  
In Goirles Belang besteden we aandacht aan de behandeling van de begroting, op dezelfde wijze als 
waarop we dit jaar de publicatie van de voorjaarsnota hebben gedaan.  
Iedere fractie wordt verzocht uw bijdrage van maximaal 250 woorden uiterlijk op 8 november 12.00 
uur aan de griffier te mailen. 
 
Tot slot 
Wij wensen u allemaal heel veel succes toe bij de behandeling van de programmabegroting 2018!  
Wanneer u naar aanleiding van de procedure rond de behandeling van de begroting nog vragen 
heeft, kunt u contact opnemen met de griffier, Berry van 't Westeinde (013-5310626). 
 
Hoogachtend, 
 
de voorzitter van de raad,    de griffier, 
 
 
 
Mark van Stappershoef     Berry van 't Westeinde 
 
 
 
 


