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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de hamerraadsvergadering op dinsdag 14 september 2021 om 19.30 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen 
die deze avond besluitvormend aan de orde zullen komen. 
De hamerraad is een besluitvormende raadsvergadering, waarin alleen over agendapunten waarvoor geen of 
zeer beperkte beraadslaging nodig is, wordt besloten. 
 
Bij een hamerraad kunnen alleen raadsleden deelnemen aan de vergadering.  
 
In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. 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 donderdag 2 september 2021 beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/14-september/19:30  
 

Hamerraad 

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 19:40 Raadsvoorstel Reglement van Orde Gemeenteraad 

In het Reglement van Orde is de huidige manier van werken vastgelegd. Het 
Reglement van Orde geeft ruimte om ook met andere werkwijzen te 
experimenteren. 

4.  19:40 19:45 Raadsvoorstel Bakertand amendement bufferzone 
De raad wordt voorgesteld om het eerder genomen besluit om “het 
Schetsontwerp De Bakertand vast te stellen met een bufferzone van ca. 30 meter 
bij de wijk Boschkens, waarbij naast de grensmuur een groenzone van minimaal 
20 meter wordt gecreëerd” te wijzigen in “het Schetsontwerp De Bakertand vast 
te stellen met de bufferzone bij de wijk Boschkens zoals daarin voorgesteld”. 

5.  19:45 19:50 Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad zonneparken 
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6.  19:50 19:55 Raadsvoorstel Verlenging contract accountant 

De raad wordt voorgesteld de opdracht voor de accountantscontrole te 
verlengen met één jaar voor het boekjaar 2022. 

7.  19:55 20:00 Raadsvoorstel BIZ verordening Ons Tijvoort 
8.    Raadsvoorstel suppletie-uitkering bommenregeling, locatie Parallelweg HAVEP 
9.  20:00 20:05 Afsluiting 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


