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Kennisnemen van 
De wijze waarop het college voorstelt om te raad te informeren over de stand van zaken van grote 
woningbouwprojecten. 
 
Aanleiding 

Wethouder Schellekens heeft de raad toegezegd  een concept format te maken voor de informatie 

verstrekking van (woningbouw) projecten aan de raad. Op de actiepunten lijst staat:  

1.  17-12-

2018 

Wethouder 

Schellekens 

Sturen op RO-projecten 

1. Besproken wordt om periodiek 

(gesproken is over januari, april, 

september) de raad schriftelijk te 

informeren over lopende 

projecten a.d.h.v. een op te 

stellen vast format.  

2. Wethouder Schellekens zegt 

toe voor de raadsbijeenkomst 

van 15 januari voor één project 

een voorbeeldformat te 

presenteren, waar de raad dan 

op kan reageren. 

Eerste bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden op 15 januari 

2019. Schriftelijke informatie is 

nog niet ontvangen. 

 

 
 
Informatie 
 
Concept format stand van zaken projecten 

Wij hebben een concept format gemaakt. Ter verduidelijking hebben wij dit concept ingevuld voor 

drie projecten die in een verschillende fase van ontwikkeling zitten. Deze drie voorbeelden treft u als 

bijlage aan. Separaat is een beknopte lijst toegevoegd van enkele begrippen. 

Graag horen wij van u of deze format voldoen aan de behoefte van uw raad. Met andere woorden, 

wat vindt u van deze opzet en welke informatie ziet u nog graag aangevuld?  



 
 
Bladnummer Datum 

2 03-april 2019 
 

 

 

Koppeling aan raadsinformatiesysteem 

Wij willen de informatie over de projecten koppelen of opnemen in het raadsinformatiesyteem.  

Hiervoor kijken we naar de mogelijkheid om via een overzichtsplattegrond van Goirle, met daarop 

een overzicht van alle projecten, door te klikken naar de format van een project. Op deze manier 

kunt u te allen tijde beschikken over de laatste informatie over de stand van zaken van de projecten. 

Aan ons dan uiteraard de taak om deze informatie actueel te houden.  

Door deze koppeling aan het raadsinformatiesysteem, is een periodieke schriftelijke informatie, zoals 

boven aangegeven, volgens ons niet meer nodig. Uiteraard staat het de raad altijd vrij om nadere 

informatie (schriftelijk of mondeling) aan het college te vragen over bepaalde projecten. 

Aansluiting op processchema 

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 15 januari 2019 is een toelichting gehouden over de 

stand van zaken van de grote RO-projecten.  Wij hebben toen ook een processchema gepresenteerd 

dat wordt gebruikt bij de grotere woningbouwprojecten. In dit schema (zie bijlage) staat aangegeven 

wanneer uw raad in de verschillende fases van het planproces in elk geval afzonderlijk over een 

project wordt geïnformeerd en wanneer u wensen en bedenkingen kenbaar kunt maken. 

Communicatie 
Wij informeren u over de voortgang van de mogelijkheden om de projecten te koppelen aan het 
raadsinformatiesysteem en het moment waarop de informatie via het raadsinformatiesysteem is te 
raadplegen. 
 
Bijlagen 

- 3 Ingevulde conceptformats 
- Begrippenlijst 
- Processchema 
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