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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende avond op dinsdag 7 september 2021 om 19.30 
uur in de hal en de raadszaal van het gemeentehuis. Er is een Markt met burgerinitiatieven in het sociaal 
domein en u kunt beleidsmedewerkers spreken over de beleidsvisie Sociaal Domein “Goirle GLANST”.   
 
In de hal van het gemeentehuis vindt een markt plaats waar de verschillende vrijwilligersinitiatieven en -
organisaties een kraampje bemannen. U mag deze avond over de markt ‘struinen’, informatie ophalen en in 
gesprek gaan met deze vrijwilligers. Op deze wijze hopen wij dat u een (beter) beeld krijgt van het vrijwillige 
veld van Goirle en Riel waar wij de komende jaren onze inwoners nog actiever dan voorheen naar gaan 
doorverwijzen. 
 
De komende jaren zullen wij als gemeente namelijk nog meer inzetten op preventie: voorkomen dat 
problemen ontstaan, onder andere doordat inwoners een beroep kunnen doen op vrijwilligersinitiatieven. Zij 
vormen hiermee de sociale basis van Goirle en Riel. 
 
Er is ook bestuurlijke en ambtelijke bezetting op de markt aanwezig die technische vragen van raadsleden over 
de beleidsvisie Sociaal Domein kunnen beantwoorden. Dit ter voorbereiding op de oordeelsvormende en 
besluitvormende vergadering. U kunt ook vooraf schriftelijk vragen stellen over de beleidsvisie Sociaal 
Domein. Als u deze vragen stelt vóór dinsdag 31 augustus 9:00 uur, dan zorgt het college voor de 
beantwoording van de vragen op 7 september.  
 
In verband met de voorbereiding van de bijeenkomst vragen wij u om vóór maandag 6 september door te 
geven of u aanwezig bent aan griffie@goirle.nl.  
Wij hopen van harte u 7 september te mogen ontmoeten. Een aantal enthousiaste vrijwilligers heeft al 
toegezegd deze avond aanwezig te zijn. U ook? 
 
Deze beeldvormende vergadering zal worden voorgezeten door Piet Verheijen. De vergaderstukken zijn vanaf 
vrijdag 27 augustus beschikbaar via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/07-
september/19:30  
 
 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:32 Opening  
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2.  19:32 19:35 Vaststelling agenda  

3.  19:35 19:40 Inleiding door ?  

4.  19:40 21:15 Markt met burgerinitiatieven 
In de hal van het gemeentehuis vindt een markt plaats waar de verschillende 
vrijwilligersinitiatieven en -organisaties een kraampje bemannen. U mag deze 
avond over de markt ‘struinen’, informatie ophalen en in gesprek gaan met deze 
vrijwilligers. Op deze wijze hopen wij dat u een (beter) beeld krijgt van het 
vrijwillige veld van Goirle en Riel waar wij de komende jaren onze inwoners nog 
actiever dan voorheen naar gaan doorverwijzen. 
 
Ook zijn deze avond beleidsambtenaren aanwezig die u kunt spreken over de 
visie Sociaal Domein ‘Goirle GLANST’.  

5.  21:15 21:30 Plenaire terugkoppeling ? Is dit coronaveilig? 
Burgerinitiatieven vertellen over de gesprekken die ze hebben gevoerd, welke 
leuke vragen er zijn gesteld en of zij nog iets hebben gehoord/verteld wat voor 
iedereen goed is om te weten.  

6.  21:30 21:35 Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Piet Verheijen 


