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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de informatieve bijeenkomst op dinsdag 6 september 2022 om  
20:00 uur in de raadzaal. Deze avond is bedoeld als voorbereiding op de oordeelsvormende vergadering van 
13 september a.s. Het college krijgt de gelegenheid de in onderstaande agenda genoemde onderwerpen nader 
toe te lichten. Daarnaast biedt deze bijeenkomst u de gelegenheid om naar aanleiding van die toelichting het 
college nog vragen te stellen. Dit alles met als voornaamste doelstelling u in staat te stellen tijdens de 
vergadering van 13 september uw oordeel over de voorstellen te geven en daarover met elkaar in discussie te 
gaan. Het is dus niet de bedoeling dat u al op 6 september uw oordeel hierover uitspreekt. Vanzelfsprekend 
blijft voor u de gelegenheid om op de gebruikelijke wijze technische vragen over de voorstellen in te dienen.  
 
Per onderwerp kunnen MAXIMAAL twee mensen per fractie deelnemen aan de bespreking. Deze bijeenkomst 
zal worden voorgezeten door een van de leden van de voorzitterspool. De vergaderstukken zijn vanaf 1 
september beschikbaar via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2022/13-september/20:00 
 
 

Informatiebijeenkomst 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  20:00 20:02 Opening  
Om iedereen goed ‘aan bod’ te kunnen laten komen, adviseren wij een 
carrousel-model te kiezen, waarbij parallel verschillende sessies van plm. 20 
minuten worden gehouden. Dit herhalen we dan een aantal keren, zodat 
iedereen gelegenheid krijgt voor hem/haar relevante informatie op te halen. 

2.  20:02 20:30 Informatiesessie 1 

3.  20:30 20:50 Informatiesessie 2 

4.  20:50 21:10 Informatiesessie 3 

5.  21:10   Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep. 
de griffier, 
 
 
Ricus Tiekstra 
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