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Geachte raads- en burgerleden,    
 
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 19 mei 2020, 
aanvang 19.30 uur. De vergadering vindt digitaal plaats, via het programma Pexip. Onderstaand treft u de 
agenda aan met daarop de onderwerpen die deze avond oordeelsvormend zullen worden besproken. 
In een oordeelsvormende vergadering kunt u uw standpunt kenbaar maken over een onderwerp, dit als 
opmaat naar de besluitvormende vergadering. Feitelijke vragen over geagendeerde onderwerpen kunt u 
vooraf stellen. Dat kan via het mailadres gemeenteraad@goirle.nl. 
 
Aan de digitale oordeelsvormende vergadering kunnen 2 raads- of burgerleden per fractie deelnemen. Geeft u 
vooraf door wie van uw fractie deelneemt, zodat de uitnodigingen voor de Pexip video-conferentie kunnen 
worden toegestuurd? U kunt wederom mailen naar gemeenteraad@goirle.nl. 
Rond 19:15 uur kunt u zich aanmelden voor de videoconferentie en gaat de digitale inlog in de vergadering van 
start. Deze oordeelsvormende vergadering zal worden voorgezeten door Piet Verheijen. De stukken zijn 
beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/19-mei/19:30 
 
 
 
De agenda vindt u op de volgende pagina. 
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Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:40 Opening 

 
2.  19:40 19:45 Vaststelling van de agenda 

 
3.  19:45 21:25 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 

De raad bespreekt de strategische keuzes en de kaders die dienen als 
uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2021. Daarnaast bespreekt de 
raad scenario’s voor het dekkingsplan voor 2021. Het 3e bespreekpunt betreft 
de aanpak voor de voorbereidingen van de Voorjaarsnota 2022. 

4.  21:25 21:30 Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
de voorzitter, 
 
 
Piet Verheijen 


