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Graag nodig ik u uit voor het fractievoorzittersoverleg op 12 juli 2022, 19:30 uur  - 21.00 uur. De vergadering 
zal plaatsvinden in de raadzaal.  
Wij hebben afgesproken om geregeld met de fractievoorzitters bijeen te komen om van gedachten te wisselen 
over zaken die wel van belang zijn, maar waarvoor in de bestaande gremia geen plaats is of die daar te precair 
voor zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen als integriteit, personele aangelegenheden en 
bestuurlijke omgangsvormen.  
Wanneer u zaken aan de agenda wilt toevoegen, kunt u dat aangeven bij de griffier. 
 
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Verslag fractievoorzittersoverleg 7 februari 2022 

Zie bijgevoegd verslag 
 

3. Nevenfunctie raads- en burgerraadsleden 
Zie bijgevoegd stuk 
 

4. Geheimhouding 
Zie bijgevoegd stuk 

 
5. Vergaderplanning 2e halfjaar 

Het komend halfjaar staat er een groot aantal belangwekkende onderwerpen voor de gemeenteraad op 
de planning. In een aantal gevallen is het van belang dat de gemeenteraad daar besluiten over neemt, 
terwijl de behandeling daarvan gelet op het belang en de impact alle drie de stadia van het BOB-model 
zouden moeten doorlopen. 
Hoe gaan we daar mee om? 
 

6. Hoe om te gaan met het vaststellen van de agenda bij een raadsvergadering 
Mark Verhoeven heeft gevraagd dit punt op de agenda te plaatsen 
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7. Terugblik op de eerste maanden van de nieuwe raadsperiode 

De nieuwe raadsperiode is een aantal maanden bezig. Wat valt op? Wat gaat goed? Wat kan beter? 
Kortom hoe vinden we dat het gaat? 

 
8. Wat verder ter tafel komt 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van Goirle, 
 
 
 
Mark van Stappershoef 


