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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 6 april 2021 om 
19.30 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan.  
 
Bij de beeldvormende vergadering van 23 maart heeft u zich dankzij presentaties van de heer Roest (Regio 
Hart van Brabant), de participatieraad en de rekenkamercommissie een beeld kunnen vormen over de inkoop 
sociaal domein. Er is veel informatie gedeeld en wellicht heeft u nog niet al uw vragen kunnen stellen.  
U krijgt de gelegenheid om uw technische vragen schriftelijk te stellen, via mailadres griffie@goirle.nl, zodat de 
ambtenaren van de gemeente Goirle en van de Regio Hart van Brabant deze voorafgaand aan de 
oordeelsvormende vergadering kunnen beantwoorden. 
 
In deze oordeelsvormende vergadering kunt u uw standpunten innemen over de uitgangspunten Inkoop 
sociaal domein en zienswijzen voorbereiden op de houtskoolschetsen. In de oordeelsvormende vergadering 
worden geen presentaties meer gehouden en er is geen ruimte meer voor het stellen van technische 
vragen. De oordeelsvormende vergadering dient als opmaat naar de besluitvormende vergadering op 20 april. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Wanneer u via een videoverbinding 
gebruik wil maken van het spreekrecht wordt verzocht om uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering dit 
aan de griffie te laten weten, door te mailen naar griffie@goirle.nl. Vermeldt u in de mail het onderwerp 
waarover u wilt spreken, uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Meer informatie over 
spreekrecht staat op onze website. 
 
Deze oordeelsvormende vergadering zal worden voorgezeten door Trix Vissers. De stukken zijn vanaf vrijdag 
26 maart beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/6-april/19:30. Een 
aanvullende brief van de Regio Hart van Brabant wordt nagezonden.  
 
 
 

Oordeelsvormende vergadering 

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

 
2.  19:40 19:42 Vaststelling van de agenda 

 
3.  19:42 20:45 Raadsvoorstel definitieve besluitvorming Regionale Energie en 

Klimaatstrategie (REKS) 
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 20:45 21:00 Pauze 

4.  21:00 22:30 Inkoop sociaal domein 
De raad wordt in staat gesteld om standpunten in te nemen over de 
uitgangspunten Inkoop sociaal domein en zienswijzen voor te bereiden op de 
houtskoolschetsen. 

5.  22:30  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
Trix Vissers 
 
 
 


