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Aan de leden van de gemeenteraad,   
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Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de besluitvormende vergadering op dinsdag 30 maart 2021, om 
19.30 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De tijden zijn streeftijden, het kan zijn dat agendapunten 
eerder of later beginnen. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
 
In verband met de maatregelen rondom Corona is de vergadering helaas niet voor publiek toegankelijk. De 
vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 12 maart 2021 beschikbaar via de website. Stukken liggen 
ook ter inzage op het gemeentehuis. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is fysieke inzage 
bemoeilijkt. Mocht u inzage wensen in de fysieke stukken dan kunt u ook contact opnemen met de griffie. 
 

Besluitvormende raadsvergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1. 19:30 19:40 Opening  

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

3. 19:42 19:50 Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid 
Onder voorbehoud 

4. 19:50 20:05 Initiatiefvoorstel benoemen nieuwe wethouder 
Nadat de heer Piet Poos is teruggetreden als wethouder, is er een vacature 
ontstaan. Aanvullen met tekst uit initiatiefvoorstel. 

5.  20:05 20:30 Inkoop sociaal domein 
Invullen op basis van het raadsvoorstel (nog niet in bezit) 

6.  20:30 Afsluiting 
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Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de raad, 
 
 
Mark van Stappershoef 


