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Planning behandeling begroting 2023 
 

De planning voor het proces rond de vaststelling van de begroting 2023 is in onderstaand schema weergegeven. 
 

Datum 
 

Activiteit 

woensdag 14 september  Griffie stuurt begroting door aan de (burger)raadsleden 

 

maandag 26 september  Aanleveren vragen door de fracties tot 09.00 uur aan de griffie: griffie@goirle.nl 

 

dinsdag 4 oktober  Antwoorden op vragen door de fracties worden door de griffie doorgestuurd aan de (burger)raadsleden 

 

dinsdag 4 oktober  

 

Aanleveren welke onderwerpen de fracties toegelicht willen zien tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 

dinsdag 11 oktober a.s. tot 09.00 uur aan de griffie: griffie@goirle.nl 

  

dinsdag 11 oktober  Beeldvormende raadsvergadering (19.30 uur) 

 

dinsdag 18 oktober  Oordeelsvormende raadsvergadering (19.30 uur); mocht deze vergadering niet tijdig kunnen worden afgerond, 

dan wordt deze vergadering op woensdag 19 oktober a.s. voorgezet 

 

woensdag 19 oktober 

 

Reserve: uitloop oordeelsvormende raadsvergadering (19.30 uur) 

  

maandag 24 oktober  Indienen aanvullende vragen door de fracties na oordeelsvorming tot 09.00 uur aan de griffie: griffie@goirle.nl 

 

dinsdag 1 november  Antwoorden op extra vragen na oordeelsvorming door de fracties worden door de griffie doorgestuurd aan de 

(burger)raadsleden 

 

maandag 7 november  Aanleveren amendementen/moties tot 09.00 uur aan de griffie: griffie@goirle.nl 

 

dinsdag 8 november  Besluitvormende raadsvergadering; mocht deze vergadering niet tijdig kunnen worden afgerond, dan wordt 

deze vergadering op woensdag 19 oktober a.s. voorgezet 

 

woensdag 9 november 

 

Reserve: uitloop besluitvormende raadsvergadering (19.30 uur) 
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Toelichting schema planning behandeling begroting 2023 

 
Termijn voor het indienen van vragen en beantwoording vragen 

Om de organisatie in de gelegenheid te stellen de vragen op tijd te kunnen beantwoorden is het van belang de genoemde 
tijdstippen in acht te nemen. De kans bestaat dat vragen die na de voorgestelde tijdstippen worden ontvangen, niet op de 
gewenste tijden kunnen worden beantwoord. 

 
De termijn voor de beantwoording van vragen na de oordeelsvormende raadsvergadering kent een lange doorlooptijd als 

gevolg van de herfstvakantie (maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober a.s.). 
 
 

Beeldvormende vergadering dinsdag 11 oktober 2022 
Op dinsdag 11 oktober a.s. vindt een beeldvormende raadsvergadering over de begroting plaats.  

 

 

Om deze bijeenkomst aan de verwachtingen van de raad te laten voldoen, is het goed als de fracties voorafgaand aan deze 
bijeenkomst kenbaar maken, welke onderwerpen zij tijdens deze beeldvormende raadsvergadering toegelicht willen zien. 
Daarom het verzoek om uiterlijk dinsdag 4 oktober a.s. om 12.00 uur specifieke onderwerpen bij de griffie kenbaar te 

maken via de griffie (griffie@goirle.nl), zodat daar op dinsdag 11 oktober a.s. rekening mee kan worden gehouden. 
 

 
 

Oordeelvormende vergadering dinsdag 18 oktober 2022 
De oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 18 oktober a.s. staat volledig in het teken van de begroting. In deze 
vergadering kunnen de fracties hun standpunten uitspreken.  

 

 

Mochten er naar aanleiding van deze vergadering nog aanvullende vragen over de begroting zijn, dan kunnen deze tot 
vrijdag 21 oktober a.s. tot uiterlijk 09.00 uur via de griffie (griffie@goirle.nl) worden ingediend. 
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Besluitvormende vergadering dinsdag 8 november 2022 

De besluitvorming over de begroting wordt op dinsdag 8 november a.s. tijdens de raadsvergadering afgerond. 
Voorgesteld wordt de volgende opzet voor deze avond af te spreken. 

 
17.00 uur Algemene beschouwingen 

Vijf minuten algemene beschouwingen per fractie. Fracties kondigen in hun beschouwing ook aan welke 

amendementen en/of moties zij indienen met kort statement. Na elke inbreng maximaal 3 minuten tijd voor 
vragen/antwoorden/verduidelijking/gesprek.  

 

Fracties wordt verzocht hun amendementen en moties uiterlijk maandag 7 november a.s. om 09.00 uur bij 
de griffie in te dienen. 

 
18.15 uur Samenvatting amendementen en moties 

Voorzitter vat samen door alle ingediende amendementen en moties te benoemen en de strekking voor te lezen. 
 
18.30 uur Schorsing (buffet) 

 
19.30 uur  Reactie college  

College reageert op ingediende amendementen en moties. 
 

20.00 uur Schorsing 
 
20.15 uur  Raadsdebat 

Raadsdebat over inbreng, amendementen en moties. 
 

22.15 uur Besluitvorming 
Besluitvorming over amendementen, het raadsvoorstel en moties. 

 


