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Aan de leden van de gemeenteraad,   
 

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 besluitvormende vergadering op dinsdag 28 maart 2023, om 
19.30 uur in de raadzaal. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze avond 
besluitvormend aan de orde zullen komen. 
 
U kunt de vergadering bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis. Verwacht wordt dat mensen met corona 
gerelateerde klachten thuisblijven. U kunt de vergadering ook live volgen via internet https://raad.goirle.nl en  
www.lokaleomroepgoirle.nl. Tevens wordt de vergadering door de LOG rechtstreeks op TV uitgezonden. Deze 
wordt om 19:00 uur voorafgegaan door ‘De Publieke Tribune’ met uitleg en interviews over de 
raadsvergadering. De LOG zendt uit via de kanalen 44 van Ziggo en 1416 van KPN. 
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf vrijdag 17 maart 2023 beschikbaar via 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2023/28-maart/19:30 De stukken liggen ook ter inzage 
op het gemeentehuis.  
 

 Besluitvormende raadsvergadering 

 Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  Opening  

2.  Vaststelling van de agenda 

3.  Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 7 februari en 7 maart 2023 

4.  Lijst ingekomen stukken  
Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd vermeld, voorzien van 
een behandeladvies van de regiegroep. De raad kan voorstellen om de procedure van afdoening 
te wijzigen van de opgenomen stukken.  

5.  Raadsvoorstel Uitvoering programma Grip op sociaal domein 

6.  Raadsvoorstel Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland - West-Brabant 2023-2026 

7.  Raadsvoorstel kadernota GGD, herziening basispakket 
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8.  Raadsvoorstel Decembercirculaire 

9.  Moties over niet op de agenda opgenomen onderwerp 

10.  Inlichtingen vanuit het college  
Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

11.  Vragen aan het college  
De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college. Raadsleden kunnen vragen voor 
het vragenuur aanmelden voor 6 februari, 16:00 uur bij de griffier. 

12.  Sluiting 

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


