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Geachte raads- en burgerleden, 
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 14 september 2021 
om 20:15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond zullen worden besproken. In een oordeelsvormende vergadering kunt u uw 
standpunt kenbaar maken over een onderwerp, dit als opmaat naar de besluitvormende vergadering. 
Feitelijke vragen over geagendeerde onderwerpen kunt u vooraf stellen. Dat kan via het mailadres 
griffie@goirle.nl. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Wanneer u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht wordt u 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 Trix Vissers. De stukken zijn beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/14-september/20:15  
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  20:15 20:18 Opening – Presentielijst 

2.  20:18 20:20 Vaststelling van de agenda 

3.  20:20 21:20 Raadsvoorstel Beleidsvisie sociaal domein 2022-2026 – Goirle Glanst 
Het is tijd om de volgende stap te zetten in de transformatie van het sociaal 
domein door eigenaarschap naar de inwoners te brengen en hun eigen kracht 
en de kracht van de samenleving te versterken en beter te benutten. De nieuwe 
integrale beleidsvisie voor de periode 2022-2026 ‘Goirle Glanst’ ligt ter 
vaststelling voor aan de raad. 

4.  21:20 21:30 Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp 

5.  21:30 22:00 Raadsvoorstel Grondstoffenbeleidsplan 2022-2027, van afval naar grondstof 

6.  22:00 22:15 Raadsvoorstel Nota grondbeleid 
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7.  22:15 22:30 Raadsvoorstel Programma Groen 

8.  22:30 22:45 Raadsvoorstel Actualisatie gebouwenbeheerplan 
 

9.  22:45  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Trix Vissers 


