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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 23 maart 2021 om  
19.30 uur via video vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond beeldvormend zullen worden besproken. Vanwege de krappe planning bij agendapunt Inkoop sociaal 
domein stelt de regiegroep een uitzonderlijke werkvorm voor. U kunt deze avond vragen stellen die passend 
zijn bij een beeldvormende vergadering en ook standpunten innemen en discussie voeren zoals u dat gewend 
bent bij een oordeelsvormende vergadering. Bij dit agendapunt is spreekrecht toegestaan.  
 
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 uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Meer informatie over 
spreekrecht staat op onze website. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Deze beeldvormende vergadering zal 
worden voorgezeten door Erik Schellekens. De vergaderstukken zijn vanaf vrijdag 12 maart beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/vergaderingen/beeldvormend/2021/23-maart/19:30 
  
 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:38 Opening – Presentielijst 

2.  19:38 19:40 Vaststelling agenda  

3.  19:40 21:00 Proeftuin (gedeelte Fokmast) 
Het college wil graag de mogelijke oplossingsrichting voor de Proeftuin 
inhoudelijk bespreken alsook de bijbehorende dilemma’s en dan met name het 
financiële deel. Zie voor meer informatie de bijgevoegde memo. 
• Ruimte voor stakeholders Paulissen en Van de Broek om hun ervaringen 
over de proeftuin (gedeelte Fokmast) te delen; 
• De spelregels die de gemeenteraad heeft vastgesteld in de notitie 
Richting en Ruimte toelichten en toetsen, samen met voormalig projectleider de 
heer Horevoorts;  
• Kort de geschiedenis en de aanpassingen van het bestemmingsplan 
presenteren, samen met voormalig projectleider de heer Horevoorts; 
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• Financiën: Toelichten voor welke onderdelen we hoeveel geld nodig 
hebben en welke onderdelen we niet zelf hoeven te financieren;  
• Financiën: Uitleggen hoe we deze kosten kunnen dekken 

 21:00 21:15 Pauze  
 

4.  21:15 22:30 Inkoop sociaal domein 
De uitgangspunten inkoop sociaal domein staan in de raadsinformatiebrief die u 
op 11 februari heeft ontvangen. Deze uitgangspunten worden verder uitgewerkt 
en geconcretiseerd in houtskoolschetsen. De houtskoolschetsen vormen de 
kaders voor de inkooptrajecten. De heer Roest, lid van het programmateam 
Inkoop sociaal domein van de regio Hart van Brabant, verzorgt een presentatie 
over het inkooptraject. De participatieraad zal onder voorbehoud reageren.  
In de besluitvormende vergadering van 30 maart kan de raad de uitgangspunten 
vaststellen en zienswijzen indienen op de houtskoolschetsen. U ontvangt 
uiterlijk 12 maart het raadsvoorstel met houtskoolschetsen.  
De rekenkamercommissie zal tijdens de vergadering -onder voorbehoud- 
reageren op de uitgangspunten en de houtskoolschetsen.  

5.  22:30  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Erik Schellekens 


