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Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de hamer-raadsvergadering op dinsdag 22 juni 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 vrijdag 11 juni 2021 beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/22-juni/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 
Begrotingen en jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen 
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de ontwerpbegrotingen van de 
gemeenschappelijke regelingen aan de raad voorgelegd voor zienswijzen. De overige stukken worden ter 
kennisname aangeboden.  
3.  19:35 19:40 Begroting regio Hart van Brabant 2022 – Jaarrapport Hart van Brabant 2020 – 

Jaarstukken Midpoint Brabant 
Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de 
ontwerpbegroting 2022 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Daarnaast 
zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 regio 
Hart van Brabant.  

4.  19:40 19:45 Begroting Regionale Ambulance voorziening (RAV), Jaarstukken RAV 2020 en 
GR versie 6 RAV Brabant Midden-West-Noord 
Het college stelt voor in te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling versie 
6.0 van de RAV en een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 

mailto:info@goirle.nl
https://raad.goirle.nl/
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/22-juni/19:30


 
   

Bladnummer   
2 van 2   
   

 
2022 van de RAV. Daarnaast kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de 
RAV. 

5.  19:45 19:50 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hart voor Brabant (Tilburg)  
Het college stelt voor een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 
2022 en kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Hart van 
Brabant. 

6.  19:50 19:55 Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 
Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en in te 
stemmen met de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

7.  19:55 20:00 Jaarrekening 2020 en (meer)jarenbegroting 2022-2025 Diamantgroep 
Het college stelt voor kennis te nemen van de jaarstukken van Diamantgroep en 
geen zienswijzen kenbaar te maken op de (meerjaren)begroting 2022-2025.  

8.  20:00 20:05 Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg) 
Niet ontvangen 

9.  20:10 20:11 Afsluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter, 
 
 
 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 


