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Graag wil ik jullie uitnodigen voor de eerste vergadering van de jeugdgemeenteraad. In deze 
vergadering worden de leden van de jeugdgemeenteraad door de burgemeester geïnstalleerd en 
vanaf dat moment zijn jullie officieel lid van onze nieuwe jeugdgemeenteraad! Deze vergadering 
vindt plaats op dinsdag 2 november a.s. van 16.00 tot circa. 17.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Na de vergadering zullen we met een drankje de installatie vieren in het 
gemeentehuis.  
 
Corona 
Vanwege de huidige coronamaatregelen mogen wij voor de installatie niet iedere bezoeker toelaten. 
Daarom mag ieder jeugdgemeenteraadslid naar de installatie één gast (dat mag iedereen zijn) 
meenemen. Via de website van de gemeenteraad 
(https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Jeugdgemeenteraad/2021/02-november/16:00) is de 
installatie via een livestream te volgen. Mocht je niet in beeld willen, laat dit dan voor de installatie 
weten door een mailtje te sturen naar anouk.biemans@goirle.nl.  
 
Agenda 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 

1. Welkom door Wethouder Tess van de Wiel 
2. Afscheid van de ‘oude jeugdgemeenteraad’ door Wethouder Tess van de Wiel 
3. Installatie nieuwe leden door Burgemeester Mark van Stappershoef  
4. Voorstellen Bram Thewissen en Anita Lemmers van Mainframe, Trix Vissers en Piet Verheijen 

van de gemeenteraad en Anouk Biemans van de gemeente. 
5. Sluiting en foto-moment. 
6. Afsluiten met een drankje en napraten. 
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Planning jeugdgemeenteraad 
In de bijlage vinden jullie informatie over de jeugdgemeenteraad en de planning voor het komende 
(school)jaar. De planning is onder voorbehoud en er kunnen wijzigingen ontstaan. Deze worden tijdig 
aan jullie doorgegeven. Ook vinden jullie in de bijlage een verklaring. Deze verklaring moete jullie 
meenemen en oplezen als de burgemeester je naam noemt tijdens de installatie.  
 
Contactgegevens 
Ook vragen wij jullie het bijgaande strookje in te vullen en in te leveren na de vergadering zodat wij 
meteen de juiste gegevens hebben. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie 
tussen de jeugdgemeenteraadsleden en de medewerkers van de gemeente en Jongerencentrum 
Mainframe die werkzaam zijn voor de jeugdgemeenteraad. 
 
Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met Anouk Biemans (anouk.biemans@goirle.nl of  
(013) 5310 537) 
 
Ik hoop je te mogen begroeten op 2 november! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Tess van de Wiel 
Wethouder 


