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Hierbij nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag  23 oktober 2018 om  
20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Goirle.  Alle fracties kunnen bij deze vergadering 
bij ieder onderwerp met maximaal 2 mensen deelnemen aan de bespreking. U kunt indien gewenst 
bij verschillende onderwerpen van de begroting wisselen van spreker.  
 
Behandeling van de begroting 
Het hoofddoel van de oordeelsvormende fase is dat raadsleden en fracties tot voorlopige 
standpunten komen en dat ruimte wordt gezocht voor aanpassingen. Er vindt discussie plaats op 
basis van inhoudelijke argumenten.  
De fracties uit de gemeenteraad is daarom verzocht om vragen over de begroting zoveel mogelijk 
vooraf te stellen. Door de fracties zijn in totaal bijna 90 vragen ingediend. Beantwoording hiervan 
volgt voor zover mogelijk uiterlijk donderdag 18 oktober.  
 
Wij willen graag doelgerichter vergaderen over de begroting. In de regiegroep is daarom  
afgesproken om te spreken aan de hand van de onderwerpen waar u iets wil veranderen/aanvullen 
in de begroting . Om de vergadering efficiënt in te richten en te zorgen dat iedereen aan bod kan 
komen wordt u verzocht om uiterlijk op zondag 21 oktober door een mail aan 
gemeenteraad@goirle.nl aan te geven over welke onderwerpen u het wilt hebben bij de bespreking 
van de begroting in de oordeelsvormende vergadering - en waarom.  
 
Aan de hand van de inventarisatie wordt de oordeelsvormende vergadering voorbereid. De griffier 
geeft maandag 22 oktober aan welke onderwerpen zijn aangeleverd en zeker worden geagendeerd. 
Zo nodig wordt aansluitend aan de bijeenkomst over collectief leren met de gemeenteraad met de 
fracties de agenda voor 23 oktober doorgenomen.  
 
Behandeling begroting  in oordeelsvormende vergadering  

1. Een korte inleiding door degene die het onderwerp wil bespreken: wat willen we 
veranderen/aanvullen in de begroting?  

2. Reactie van de andere fracties  
3. Reactie van het college/portefeuillehouder:  advies / eventueel toezeggingen 
4. Voorzitter sluit gesprek af met afspraak: komt hierop een motie / amendement? 
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Agenda 

 
1. Opening  

2. Vaststelling agenda 

3. Raadsvoorstel vaststellen begroting 2018 

4. Raadsvoorstel vaststellen tarieven heffingen en belastingen en afvalstoffenheffing 

5. Raadsvoorstel vaststellen verordening hondenbelasting 2019 

6. Raadsvoorstel vaststellen verordening precariobelasting 2019 

7. Raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing 

8. Raadsvoorstel vaststellen verordening eenmalig riool-aansluitrecht 2019 

9. Raadsvoorstel vaststellen verordening OZB 2019 

10. Raadsvoorstel vaststellen verordening toeristenbelasting 2019 

11. Raadsvoorstel vaststellen legesverordening 2019 inclusief tarieventabel 2019 

12. Raadsvoorstel vaststellen verordening marktgelden 2019  

13. Bespreken van vragen en antwoorden vragen artikel 40 busverbinding 

14. Sluiting 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Voorzitter 
 
 
 
Tess van de Wiel 


