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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 27 september 2021, 17.30 uur tot 
uiterlijk 19:00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda  

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 30 augustus 2021 

 
4. Terugblik vergaderingen:  

Beeldvormende bijeenkomst 7 september 2021 
Besluitvormende hamerraadsvergadering 14 september 2021 
Oordeelsvormende raadsvergadering 14 september 2021 
Oordeelsvormende raadsvergadering 21 september 2021 
 

5. Fysiek vergaderen in de raadzaal en corona-maatregelen na 25 september 
Zie bijlagen: 

• Memo Fysiek vergaderen  

• Memo Vereniging van Griffiers – corona-maatregelen na 25 september  
 

6. Concept-agenda’s 
Op het moment van opstellen van de agenda zijn de stukken van de begroting en strategische herijking nog 
niet allemaal beschikbaar. Van het college is een voorstel voor wat betreft de beantwoording van de 
vragen ontvangen. Op basis hiervan is een conceptbrief opgesteld voor de behandeling van de begroting.  
Op vrijdagavond 24 september vindt er nog overleg plaats met de bij de strategische herijking betrokken 
raadsleden over de invulling van de beeldvormende avond. 
6.a. Beeldvormende vergadering 12 oktober 2021 (Begroting / herijking – concept dat wordt besproken 

op vrijdagavond bijgesloten) 
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6.b. Oordeelsvormende vergadering 19 oktober 2021 (Begroting / herijking)  
Ook zal er besluitvorming moeten plaatsvinden over een aantal belastingverordeningen. Voor zover 
de verordeningen geen nieuw beleid bevatten en een doorvertaling zijn van de tarieven die zijn 
opgenomen in de begroting, wordt voorgesteld deze als hamerstuk te agenderen in de 
begrotingsraad, ná de vaststelling van de begroting. De overige belastingverordeningen gaan mee in 
de cyclus november / december.  

 
Zie bijlagen: 

• RIB Strategische heroriëntatie in relatie tot begroting 2022 dd 31-08-2021 

• RIB strategische heroriëntatie en begroting vertraagd dd 21-09-2021 
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 5 oktober 2021 
De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  
Aan de regiegroep wordt de vraag gesteld om in te schatten of sommige stukken (met name 
raadsinformatie) wellicht extra aandacht vragen. 
 

8. Concept vergaderschema 2022  
De regiegroep kiest voor scenario 1. Johan Swaans komt terug op de vraag wel/geen perspectiefnota. 

 
9. Regiegroep 6 december 2021 

Sjaak Sperber heeft zich afgemeld.  
 

10. Planning  
Zie bijgevoegde overzichten. 
 

11. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
Zie bijlagen. 

 
12. Wat verder ter tafel komt 

 
13. Sluiting 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/05-oktober/19:30

