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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 28 september 2021 om  
19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond beeldvormend zullen worden besproken. De bedoeling is dat u op deze avond in 
de gelegenheid bent zich te informeren over de geagendeerde onderwerpen en bestaande beelden te toetsen. 
In deze vergadering wordt niet verwacht dat u standpunten inneemt of daarover discussie voert. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Deze beeldvormende vergadering zal 
worden voorgezeten door Mark van Oosterwijk. Indien er vergaderstukken zijn, dan zijn deze vanaf vrijdag 16 
september beschikbaar via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/28-september/19:30  
 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:40 Opening – Presentielijst 

2.  19:40 19:42 Vaststelling agenda  

3.  19:42 20:30 Gesprek met Leystromen over woningtoewijzing, bijzondere doelgroepen en 
prestatieafspraken.  
Het doel van deze avond is de gemeenteraad voorzien van informatie over 
woningbouw-ontwikkelingen en projecten. De raad kan in gesprek gaan met de 
bestuurder van woonstichting Leystromen over woningtoewijzing, bijzondere 
doelgroepen en de te maken prestatieafspraken.   

 20:30 20:45 Pauze 

4.  20:45 22:55 Gesprek over onder andere monitoring, beheersmaatregelen, visie en inkoop 
sociaal domein. 
Toelichting door werkgroep Zicht en Grip op het sociaal domein (15 minuten).  
De werkgroep legt verantwoording af aan de raad over de doelen uit 
raadsvoorstel, het proces, de voortgang en het vervolg. 
De ambtelijke organisatie schetst de belangrijkste ontwikkelingen binnen het 
sociaal domein en de onderlinge samenhang. Er is aandacht voor: 

- het Lokaal Opgave Team, monitoring en beheersmaatregelen;  
- de beleidsvisie sociaal domein en normaliseren;  
- de inkooptrajecten regio en lokaal en voor maatpact.  
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De opzet is een interactieve avond, met ruimte voor gesprek en verhelderende 
vragen. 

5.  22:55 23:00 Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Mark van Oosterwijk 


