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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 23 november 2021 
om 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond 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 
griffie@goirle.nl. 
 
Per onderwerp kunnen MAXIMAAL twee mensen per fractie deelnemen aan de bespreking. Verwacht wordt dat 
mensen met corona gerelateerde klachten thuisblijven. Neemt u wanneer u niet kunt deelnemen aan de 
vergadering zo spoedig mogelijk contact op met de griffie. 
U kunt de vergadering live volgen via de website https://raad.goirle.nl. Wilt u de vergadering bijwonen in het 
gemeentehuis, neem dan vooraf contact op met de griffie (griffie@goirle.nl).  
Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u 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 Erik Schellekens. De stukken zijn 
beschikbaar via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/23-november/19:30 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:32 Opening  

2.  19:32 19:35 Vaststelling van de agenda 

3.  19:35 20:15 Raadsvoorstel Transitievisie warmte 
De Transitievisie Warmte beschrijft hoe we in Goirle van het aardgas af kunnen 
gaan en waar we voor 2030 gaan starten. Dit vormt de basis voor 
uitvoeringsplannen op wijk-, buurt-, en straatniveau. 

4.  20:15 20:30 Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 
Met de voorgestelde gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van 
Brabant 2022 ligt er een actuele regeling om de regionale samenwerking te 
continueren met hernieuwd commitment van de deelnemende gemeenten en 
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om een stevige borging van de betrokkenheid van de raden te faciliteren met 
meer focus.  

5.  20:30 21:15 Raadsvoorstel Regiovisie beschermd wonen 
In de Regiovisie beschermd wonen worden de samenwerkingsafspraken en de 
governance georganiseerd. Verder worden in de Regiovisie de richtinggevende 
kaders en uitwerkingspunten aan de gemeenteraden voorgelegd. 

6.  21:15 22:00 Tweede bestuursrapportage 2021 
In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2021 volgt, na het 
vaststellen van de begroting en de 1e bestuursrapportage, nu de 2e 
bestuursrapportage. Deze tussentijdse rapportage betreft de stand van zaken 
na de eerste acht maanden van het jaar. 

7.    Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Erik Schellekens 


