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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 20 juni 2022, 17.30 uur tot uiterlijk 
19:00 uur. De vergadering vindt plaats via teams.  
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda  

 
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 23 mei 2022 

 
4. Terugblik vergaderingen en bijeenkomsten 

4.a. 31 mei startprogramma Ontmoeting Participatieraad en Gemeenteraad 
4.b. 7 juni 2022 informatiebijeenkomst  
4.c. 14 juni 2022 hamerraad en oordeelsvormende vergadering 
De griffie heeft per mail gevraagd of raads- en burgerleden willen terugblikken op de vergaderingen en 
bijeenkomsten. Hierop zijn geen reacties ontvangen.  

 
5. Concept-agenda’s 

Besluitvormende besloten raadsvergadering 5 juli 2022, van 19:00u – 19:15u. De griffier zal het  
agendapunt mondeling toelichten.  
Besluitvormende raadsvergadering 5 juli 2022. Evt. later toe te voegen: benoeming van de nieuwe griffier. 
De nieuw ontvangen raadsvoorstellen die niet in de oordeelsvomende vergadering zijn geweest treft u 
hierbij aan.  

 
6. Planning 

In de bijgevoegde bijlagen is de planning voor respectievelijk het 3e en 4e kwartaal opgenomen. Ook treft u 
hierbij het concept voorzittersschema aan.   
Voorstellen: sluiting griffie van 24 juli t/m 14 augustus en verplaatsen regiegroep van 22 augustus naar 29 
augustus.    
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 5 juli 2022 
De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  

mailto:info@goirle.nl
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2022/5-juli/19:30
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Aan de regiegroep wordt de vraag gesteld om in te schatten of sommige stukken (met name 
raadsinformatie) wellicht extra aandacht vragen. 

 
8. Overzichten moties en toezeggingen 

Bijgevoegd het meest recente overzicht van moties en toezeggingen. 
 

9. Memo initiatiefvoorstel aanstellen jeugdburgemeester Goirle 
 

10. Wat verder ter tafel komt 
 

11. Sluiting 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
de griffier, 
 
 
Ricus Tiekstra 
 


