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Uitnodiging 
 

Onderwerp Beeldvormende avond / informatieavond 
Aan Leden van de gemeenteraad, burgerleden, collegeleden 
Datum  22 november 2022 
Tijdsplanning 19:30u - 21:30u 

 
  
In overleg met college en regiegroep is voorgesteld om op 22 november aan de raads- en 
burgerleden een toelichting te geven / informatie te verstrekking op de volgende onderwerpen: 

- Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS 
- Integraal huisvestingsplan onderwijs (onder voorbehoud) 
- Monitor Sociaal domein 
- Programma Sociaal domein 

  
Er vinden 2 parallelle sessies plaats. Wilt u per mail aan griffie@goirle.nl doorgeven of u bij sessie A 
of sessie B aanwezig wilt zijn?  
  
 
SESSIE A, van 19:30u – 21:30u in A009 
 
Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS, 19:30 – 20:30u  
Aanleiding is de besluitvorming over deelname van de gemeente Goirle aan het publiek 
ontwikkelbedrijf REKS. De raad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen en bedenkingen in te 
brengen. Hiervoor is een raadsvoorstel in de routing gebracht. In de beeldvormende vergadering 
wordt een korte digitale presentatie gegeven over de aanleiding en het doel van het publiek 
ontwikkelbedrijf. Daarna kunnen raadsleden alle vragen stellen die ze hebben om een week later een 
oordeel te kunnen vellen en in december een besluit te nemen over het al dan niet indienen van 
zienswijzen en bedenkingen. 
 
 
Integraal huisvestingsplan onderwijs, 20:30 – 21:30   
  
 
 
SESSIE B, van 19:30u – 21:30u in de raadzaal 
 
Monitoring sociaal domein en programma grip sociaal domein 
De raad informeren wij deze avond over de monitor die is opgesteld met als doel te laten zien dat de 
gemeente Goirle de basis heeft gelegd om meer grip te krijgen in het sociaal domein. Vervolgens 
integreren wij dit met het programma grip sociaal domein, waarin we de uitkomsten van het project 
financieel inzicht fase 1a toelichten en we een doorkijk geven naar project fase 1B. 
De presentatie duurt ongeveer 1 uur. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
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