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Uitnodiging 
  
Aan Alle leden van raad en commissies 
Onderwerp Avond Gôolse democratie 
Datum Maandag 9-10-2017 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor een avond over de Gôolse Democratie op maandag 9 oktober, aanvang 
20.00 uur  in de raadzaal. 
Het is belangrijk dat u hier met zoveel mogelijk mensen bij aanwezig bent! 
 
De avond 
Op 9 oktober gaan wij aan de slag (m.m.v. Marije van den Berg) om concrete vervolgafspraken te 
maken over de verdere vormgeving van onze Gôolse democratie. Tijdens deze avond wordt kort 
teruggekeken op wat we tot nu toe hebben ervaren en gedaan.  
Vervolgens gaan we het gesprek aan. Daarbij wordt de wijsheid van alle raadsleden benut. Daarom is 
het heel belangrijk dat u er allemaal bij bent! Uiteindelijk komen we tot afspraken over voor welke 
grotere en kleinere aanpassingen in de manier van werken  draagvlak is in de gemeenteraad. 
Aan het einde van de avond concludeert de burgemeester (als voorzitter van de raad) waar wij 
concreet mee aan de slag gaan. 
 
Aanleiding en voortraject 
Samen hebben wij geconstateerd dat ook in Goirle onze democratie onderhoud verdient. De raad 
heeft op 11 april besloten om werk te maken van het verbeteren van de betrokkenheid van de 
samenleving bij de gemeentepolitiek.  Op weg naar een gemeenteraad die er klaar voor is om de 
signalen uit de bevolking te ontvangen en andersom een bevolking die de weg weet te vinden naar 
de gemeenteraad. 
Op 15 mei is een eerste thema-avond over de Gôolse democratie gehouden. Hier is aandacht 
besteed aan onder andere kijken met "de democratische bril" en waarderend luisteren. Op basis 
hiervan zijn de raadsleden in koppels in gesprek gegaan met een aantal initiatieven. 
Door onze stagiaire Morsal Noorzy is een stagerapport geschreven waarbij zij heeft verkend welke 
bruikbare instrumenten voor een beter samenspel tussen gemeenteraad en samenleving er zoal zijn, 
kijkend vanuit die "democratische bril". Onze evaluaties van vergaderingen en de experimenten die 
wij in Goirle bijna vanzelfsprekend doen leveren ook veel ideeën op voor verbetering van 
werkwijzen.  
 
De bijeenkomst is bedoeld voor alle raads- en commissieleden en is openbaar.  
Wanneer u zich wilt voorbereiden op deze vergadering, vindt u een schat aan informatie bij deze 
vergadering op internet. 


