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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op woensdag 16  juni 2021 om 
19.30 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan.  
 
In een oordeelsvormende vergadering kunt u uw standpunt kenbaar maken over een onderwerp, daarover het 
gesprek met anderen aangaan, u zelf laten overtuigen of anderen overtuigen. Dit als opmaat naar de 
besluitvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan we op zoek naar overeenstemming en 
commitment op het resultaat, de randvoorwaarden en de uitgangspunten van de strategische heroriëntatie.  
Daarnaast willen we in deze vergadering duidelijkheid ten behoeve van het opstellen van de begroting 2022 
(A-voorstellen, uitgangspunten begroting). 
 
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 Piet Verheijen. De stukken zijn vanaf 
woensdag 9 juni beschikbaar via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/16-juni/19:30 
 

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 21:10 Projectopdracht strategische heroriëntatie 

KORTE INHOUDELIJKE INLEIDING  
Aanleiding, doel en proces 
Op 25 mei is in de oordeelsvormende vergadering besloten de perspectiefnota 
terug te verwijzen naar het college met de opmerking: “Zorg zo snel mogelijk 
voor de strategische discussie over de begroting, deze moet klaar zijn voordat 
de begroting in november wordt behandeld”. Op 8 juni heeft het college in het 
raadsvoorstel perspectiefnota 2022 een voorstel voor het proces van de 
strategische heroriëntatie gedaan. De bedoeling is dat dit voorstel vanavond 
met elkaar wordt besproken. 
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Wijze van behandelen tijdens deze avond: 
19:45 uur:  Aanleiding en inleiding op de behandeling 
20.00 uur:  Bespreken van het gewenste resultaat strategische heroriëntatie:  

Als u kijkt naar het resultaat van de strategische heroriëntatie, zoals 
beschreven in de projectopdracht? Is deze duidelijk? Is deze 
compleet, zo nee wat wilt u aanvullen? Kunt u zich hieraan 
committeren?  

20.30 uur:  Randvoorwaarden.  
Als u kijkt naar de randvoorwaarden. Zijn deze duidelijk? Zijn ze 
compleet? Zo niet, wat wilt u aanvullen? Kunt u zich hieraan 
committeren?  

20.50 uur:  Uitgangspunten.  
Als u kijkt naar de randvoorwaarden. Zijn deze duidelijk? Zijn ze 
compleet? Zo niet, wat wilt u aanvullen? Kunt u zich hieraan 
committeren?  

21.10 uur:  Samenvatten, afsluiten met vervolg en planning.  
21.20 uur:  Korte pauze  
21.30 uur:  Bespreken A-voorstellen 
22.00 uur: Afronding.  
 
Inhoudelijke stukken bij dit agendapunt: 

• Voorstel proces strategische heroriëntatie  

• Brief coalitie 

• Verslag vergadering 25 mei 
 

 21:10 21:20 Korte pauze 

4.  21:20 22:30 Raadsvoorstel perspectiefnota 2022 met aangepaste tijdshorizon strategische 
heroriëntatie – bespreking A-voorstellen 
Het college heeft voor de voorbereiding van de begroting een uitspraak heeft 
van de raad nodig over de voorstellen op de A-lijst in de perspectiefnota (het 
noodzakelijk beleid). Daarnaast moet de raad volgens de financiële verordening 
de kaders voor de begroting vaststellen (de uitgangspunten pagina 43 van de 
perspectiefnota).  
 
  
Inhoudelijke stukken bij dit agendapunt: 

• Aangepast raadsvoorstel 

• Perspectiefnota 

• Aangepast tijdshorizon strategische heroriëntatie (aan te leveren door 
college op woensdag 9 juni 2021)  

• Brief coalitie 

• Verslag vergadering 25 mei 
 

5.   22:30 Sluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
Piet Verheijen 


