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Geachte raads- en burgerleden,    
 
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de voor de besluitvormende hamerraadsvergadering op dinsdag 
22 februari 2022 om 20.00 uur in de raadzaal. 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. 
 
In verband met de maatregelen rondom Corona is de vergadering mogelijk niet voor publiek toegankelijk. De 
vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen.  
 
De stukken voor deze vergadering liggen vanaf donderdag 3 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis en 
zijn beschikbaar via de website. 
 

Hamerraad 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  20:00 20:02 Opening 
2.  20:02 20:05 Vaststelling van de agenda 
3.  20:05 20:10 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Twee woningen, 

Heisteeg 
(Motivatie voorstel hamerraad: zienswijze provincie wordt overgenomen – geen 
andere zienswijzen) 

4.  20:10 20:15 Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's 
(Motivatie voorstel hamerraad: beperkte risico’s – regionale afspraken – 
juridische verplichting, politiek tot nu toe geen issue) 

5.  20:15 20:20 Raadsvoorstel controleprotocol accountant 
(Motivatie hamerraad: formaliteit. Had normaal bij vaststellen opdracht 
accountant gezeten.) 

6.  20:20 20:25 Raadsvoorstel beëindiging Werkgroep Zicht en Grip op het Sociaal Domein 
(Motivatie hamerraad: Voorstel is conform afspraak, opdracht afgerond. 
Informatie over de werkgroep is op andere momenten met de raad gedeeld – 
en activiteiten krijgen een vervolg als in het voorstel benoemd) 

7.  20:25 20:30 Raadsvoorstel verzamelverordening Sociaal Domein 
Dit onderwerp staat op de planning, maar nog niet in college geweest 
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(Motivatie hamerraad: meestal zijn deze verordeningen formeel juridische 
wijzigingen – niet duidelijk is of dat deze keer ook zo is) 

8.  20:30 21:15 Afscheid griffier 
9.  21:15 21:20 Afsluiting 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de raad, 
 
 
Mark van Stappershoef 
 


