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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 25 mei 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. In deze oordeelsvormende vergadering staat de behandeling van de 
perspectiefnota centraal.  
De perspectiefnota is een veelomvattend stuk. Om de vergadering soepel te laten verlopen worden de fracties 
verzocht om voor maandag 24 mei 2021, 9:00 uur bij via griffie@goirle.nl aan te geven over welke 
onderwerpen zij in de oordeelsvormende vergadering willen spreken, en daarbij kort aan te geven wat zij bij 
dit onderwerp met de andere raadsleden willen bespreken.  
Al bij toezending van de perspectiefnota is aangegeven dat vragen tot maandag 3 mei kunnen worden 
ingediend. Bij vragen die later worden ontvangen kan niet worden gegarandeerd dat deze tijdig voor de 
oordeelsvormende vergadering beantwoord zijn. 
 
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 Erik Schellekens. De stukken zijn vanaf 
vrijdag 30 april beschikbaar via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/25-mei/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 22:00 Raadsvoorstel perspectiefnota 2022 

Bespreking van de strategische route. Pagina 6 tot en met 9 van de 
perspectiefnota 
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4.    Raadsvoorstel perspectiefnota 2022 

Wat vindt de raad van de aanpak voor noodzakelijke en wenselijke maatregelen 
zoals is opgenomen in argument 1.3 in het raadsvoorstel? 
 

5.    Raadsvoorstel perspectiefnota 2022  
Wat vindt u van de concrete indeling in de beleidsvoornemens categorieën A en 
B? Per programma wordt gesproken aan de hand van de volgende vragen: 

- Zijn er beleidsvoornemens als A. noodzakelijk beleid genoemd die u 
niet noodzakelijk vindt?  

- Van welke beleidswensen (B) (of nieuwe wensen vanuit de raad) 
vindt de raad dat het toch doorgang moet vinden in 2022?  

Door aan te geven voor welke beleidswensen het college in 2022 ruimte moet 
maken, kan het college bij het opstellen van de begroting onderzoeken of en hoe 
hiervoor ruimte gemaakt kan worden in de begroting 2022 
 

6.    Sluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
Erik Schellekens 


