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BESLUITENLIJST van de raadsvergadering  

           van maandag 18 juni 2019  19.00 uur 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Aanwezig: Raad: 

Liselotte Franssen-du Maine (Lijst Riel-Goirle), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst Riel-
Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle), Tess van de Wiel 
(CDA), Ineke Wolswijk (CDA), Sjaak Sperber (CDA), Trix Vissers (VVD), Monique van Brederode (VVD), Ad van Beurden (VVD), Stijn van den Brekel 
(SP), Deborah Eikelenboom (SP), Piet Verheijen (D66), Janneke van den Hout (D66), Pernell Criens (PvdA), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle-
Riel). 

 Wethouders: Marijo Immink, Bert Schellekens, Piet Poos, Johan Swaans. 
 

Afwezig: Trix Vissers (VVD), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Pernell Criens (vanaf agendapunt 5 aanwezig), Janneke van den Hout (vanaf 
agendapunt 5 aanwezig), Piet Verheijen (vanaf agendapunt 5 aanwezig), Erik Schellekens (vanaf agendapunt 5 aanwezig) 

Voorzitter: Mark van Stappershoef (burgemeester) 
Griffier:  Berry van ’t Westeinde (griffier) 
 
Deze vergadering kunt u beluisteren via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/18-juni/19:00 
 
 
 

Nr. Onderwerp Besluit 

1.  Opening De burgemeester opent de vergadering. 

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Arno de Laat vraagt naar hondenspeelveld Grobbendonck. 
Wethouder Johan Swaans beantwoordt de vragen.  

3. 
 

Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 3 juni 2019   De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld - de toezeggingenlijst wordt 
bijgewerkt.   

4.  Lijst ingekomen stukken vergadering 18 juni 2019 
 
 

De raad besluit conform het voorstel over de wijze van afdoening van de lijst 
van ingekomen stukken. 
Mark van Oisterwijk vraagt of het college de raad op de hoogte kan houden 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/18-juni/19:00
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van de afdoening van de brieven kap boom aan de Van Haestrechtstraat. 
Wethouder Bert Schellekens zegt dit toe. 

5. Raadsvoorstel uitbreiding groepsruimten basisscholen Open Hof en 
Den Bongerd 
 
Voorgesteld besluit 

1.    een krediet ad € 520.225,00 (incl. BTW/incl. bijkomende 
kosten) beschikbaar te stellen ten behoeve van de tijdelijke 
uitbreiding van de basisscholen Open Hof en Den Bongerd 
met vier groepsruimten; 

2.    een krediet ad € 29.000,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen 
ten behoeve van eerste inrichting voor de 24e groepsruimte 
van basisschool Den Bongerd en de 9e groepsruimte van 
basisschool Open Hof; 

3.   de gemeentebegroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 

Stemming 
De raad stemt met handopsteken over het voorstel.  
Het voorstel wordt aanvaard met 11 stemmen voor (Lijst Riel Goirle, D66, 
Arbeiderspartij Goirle Riel, PvdA en CDA) en 6 stemmen tegen (Pro Actief 
Goirle, SP, VVD) 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit conform het voorstel 
 
 
Stemverklaring 
Erik Schellekens: Ik vind het heel belangrijk. De gemeente heeft een wettelijke 
zorgplicht dus ik vind dat we hier in mee moeten gaan. Het verbaast me wel 
dat het een spoedeisend karakter heeft. Ik zou ervoor willen pleiten dat er 
goed naar gekeken gaat worden dat dit in de toekomst niet meer zo 
voorkomt. Wees er tijdig bij. 

6. Raadsvoorstel  (Meer)jarenbegroting 2020-2023 en jaarrekening 
2018 Diamantgroep 
Voorgesteld besluit 
1. Een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2020-2023 en 

het strategieplan 2020-2024 van de Diamant-groep die gericht is 
op de doorontwikkeling van de Diamant-groep tot een breed 
leer-werkbedrijf en verzoeken om  voor 1 oktober 2019 een 
uitvoeringsplan op te leveren waarin de financiële en 
maatschappelijke effecten van voorgenomen maatregelen 
vertaald worden.  

2. Het algemeen bestuur van de Diamant-groep hierover schriftelijk 
te informeren.  

3. De jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen 
 

Wethouder Marijo Immink  zegt toe om nadere informatie te verstrekken 
over welke werkzaamheden die onder de genoemde plustaken vallen. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming  conform het voorstel. 
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7. Raadsvoorstel begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor 
Brabant 
Voorgesteld besluit 
1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2020 

van de GGD Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde 
bijdrage van € 33,24 per inwoner. 

2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor 
Brabant 

3. Geen wensen en bedenkingen mee te geven over de deelname 
van de GGD Hart voor Brabant aan de coöperatie Koo U.A in de 
gemeente 's-Hertogenbosch. 

 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming  conform het voorstel. 

8. Raadsvoorstel Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant 2019-2023 
Voorgesteld besluit 
1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van het Beleidsplan 2019-

2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR 
MWB) 'Samenwerken aan veiligheid en veerkracht', met 
betrekking tot: 
a. het standpunt dat de Veiligheidsregio streeft naar eenduidige 

en integrale advisering met de Waterschappen, 
Omgevingsdienst en GGD na invoering van de 
Omgevingswet. 

b. de toezichthoudende rol die de VR MWB voor zichzelf 
beschrijft en de VR MWB te verzoeken ten aanzien van 
bevolkingszorg zich met name te richten op haar 
ondersteunende rol richting gemeenten.  

c. een verzoek aan de VR MWB om de behoefte aan uitvoering 
van niet-wettelijke taken voor gemeenten in beeld te 
brengen en eventueel maatwerkafspraken per gemeente te 
maken.  

d. een verzoek aan de  VR MWB om het onderwerp 
ondermijning uit het regionaal risicodiagram te halen. 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming  conform het voorstel. 
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2. In te stemmen met het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings-, 
en Oefenplan (MOTO-plan), als onderdeel van het Regionaal 
Beleidsplan. 

3. In te stemmen met het Brandrisicoprofiel, als onderdeel van het 
Dekkings- en specialismenspreidingsplan. 

4. In te stemmen met het Dekkings- en specialismenspreidingsplan. 
 

9. Raadsvoorstel begroting 2020 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 van de 

Veiligheidsregio MWB. 
2. In te stemmen met de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio 

MWB. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming  conform het voorstel. 

10. Raadsvoorstel begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)  
Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en 

meerjarenraming 2021-2023 van de OMWB; 
2. Geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2020 

van de OMWB. 
 

Uiteindelijk raadsbesluit 
De raad besluit zonder stemming  conform het voorstel. 

11. Raadsvoorstel evaluatie Gôolse Democratie 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de uitgevoerde 

evaluaties 
2. Kennis te nemen van alle waarden / ambities / uitgangspunten / 

wensen / verbeterpunten / aandachtspunten die de raad de 
voorbije periode al heeft geformuleerd en die input leveren voor 
het ontwikkelingsproces Gôolse democratie 

3. Te besluiten conform het voorstel van de regiegroep om: 
a. Voorlopig geen nieuwe input te genereren voor het 

Amendement 
Door Arno de Laat (Arbeiderspartij) wordt een amendement ingediend (A1 zie 
hier onder) 
 
Stemming 
Met handopsteken wordt gestemd over het amendement en het voorstel. 
Het amendement wordt verworpen (stemming zie hieronder) en het voorstel 
wordt unaniem aanvaard. 
 
Uiteindelijk raadsbesluit 



               

 5 

veranderingsproces Gôolse democratie 
b. De BOB-vergaderstructuur om te bouwen naar model B1 
c. De taken van de huidige regiegroep na het zomerreces 2019 

te herverdelen over: 
1. de in te stellen regiegroep 2.0, voor agenda-technische 
aangelegenheden 
2. de in te stellen werkgroep bestuurlijke vernieuwing voor 
(door)ontwikkelingen 
3. het in te stellen periodiek fractievoorzittersoverleg 

d. Het raadsthema 'ruimte voor inwoners en belanghebbenden' 
uit te werken in het lopende traject 'collectief leren' van de 
Nederlandse vereniging voor raadsleden. 

e. De raadsthema's 'Efficiënt werken en vergaderen' en 
'Samenspel in het gemeentehuis' uitwerken in de werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing 

4. Bij de (door)ontwikkeling van de Gôolse democratie aansluiting 
te zoeken bij het ingezette organisatie-ontwikkelingsproces  

5. Te benoemen in de regiegroep 2.0 de raadsleden de heer Van 
Oosterwijk, de heer Sperber, de heer Verheijen, en mevrouw 
Vissers onder voorzitterschap van de plaatsvervangend 
raadsvoorzitter, mevrouw Franssen-du Maine. 

6. Te benoemen in de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing de 
raadsleden mevrouw Van Brederode de heer Van den Brekel, 
mevrouw Criens, de heer De Laat, mevrouw Van Neerven, de 
heer Pelkmans, de heer Verheijen en mevrouw Van de Wiel. 

 

De raad besluit  conform het voorstel. 
 
Stemverklaring 
Sjaak Sperber: We hebben dit in de oordeelsvormende fase ook al 
aangegeven bij het voorstel punt 4: het aansluiten bij de ontwikkelingen van 
de nieuwe organisatiestructuur. Het voorbehoud wat we toen hadden, 
hebben we nog steeds. Dat zit nog middenin de opbouw van de visie en 
dergelijke. We vinden het wat ver gaan om nu al te zeggen dat we daarbij 
gaan aansluiten. Maar we willen hierbij vinden dat in de tekst zelf staat bij 
4.1.1 staat het wat genuanceerder. Er is een relatie te zoeken tussen de 
ontwikkeling en het nieuwe BOB model. Daar kunnen we het wel mee vinden 
maar zoals het verwoord is in het voorstel vinden wij nu dat we daar een 
voorbehoud op moeten maken. Wat niet betekent dat we tegen het voorstel 
zijn.  
Arno de Laat: Ik stem voor ondanks het amendement dat het niet gehaald 
heeft, maar de nieuwe structuur heeft wel een aantal verbeterpunten en 
vandaar dat ik ook mijn collega's wil steunen. Dat is de reden dat ik voor stem. 

12. Verzoekt het college: 
▪ Een beleidsplan laadinfrastructuur op te stellen, waarbij er van uit 
wordt gegaan dat de uitvoering ervan voor de gemeente 
kostenneutraal is; 
▪ De nota parkeernormen en uitvoeringsregels naar aanleiding van 
dit beleidsplan te herzien; 
▪ Na te gaan of er een regionaal normenkader laadinfrastructuur kan 

De motie wordt overgenomen door het college 
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worden opgesteld met samenwerking GHO of de regio Hart van 
Brabant; 
▪ De motie te delen met de gemeenteraden van Hilvarenbeek en 
Oisterwijk en 
▪ Het beleidsplan en de herziende nota voor 2020 aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

13. Inlichtingen van het college  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

14.  Vragen aan het college 
 

 De heer Henk Gabriëls vraagt: 

1. Wanneer de raad wordt bijgepraat over 

organisatieontwikkeling? 

2. Vraagt naar de Dag van de Democratie die niet doorgaat. 

Wat vindt het college daarvan? 

3. Vraagt het college om een leerlingenprognose als de 

geplande woningbouwtrajecten zijn afgerond. Welke 

invloed heeft dat op de bestaande scholen en hun 

omgeving? Zijn er dan nieuwe scholen nodig? Kijkt het 

college naar veilige schoolroutes? 

De burgemeester antwoordt dat er snel een alternatieve datum komt voor 

bijpraten van de raad over de organisatieontwikkeling 

Dag van de Democratie is een initiatief van politieke partijen. De gemeente 

faciliteert dit. Het is jammer dat dit niet doorgaat.  

Wethouder Piet Poos geeft aan dat de waarde van een prognose voor 2030 

onbekende waarde heeft. Het is nog niet bekend is wat voor woningen er 

onder andere in de Bakertand komen.  

Stijn van den Brekel geeft aan dat er in de buurt wel draagvlak is voor een 

hondenspeelplaats.  Bij een bijeenkomst waren er 40 mensen voor en 5 

tegen. Kan er niet een betere draagvlakmeting plaatsvinden? Vindt dat de 

raad moet kijken hoe een draagvlakmeting beter kan worden. 

Wethouder Johan Swaans verwijst naar de 16 bezwaren die al bij de 

gemeente zijn ontvangen. Dan ligt de verhouding al anders. Het college moet 

een afweging maken.  Je gaat geen afweging maken als je van te voren weet 
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dat het tot problemen gaat leiden. Zegt toe dit te communiceren met de 

mensen. 

15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om  20:15 uur.  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 juli 2019, 
 

         , de voorzitter 
 

 
, de griffier 
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Amendement 
 

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Besluit Stemming 

A1 Arbeiderspartij 
Goirle Riel (Arno 
de Laat) 

Raadsvoorstel evaluatie Gôolse 
Democratie 
 

Bij punt 3. punt b. De tekst als volgt te wijzigen; 
b. De BOB-vergaderstructuur om te bouwen naar model 
D. 
 

Verworpen (3 stemmen 
voor (APGR en SP) en 14 
stemmen tegen (LRG, 
CDA, PAG, VVD, D66, 
PvdA)  

 
Moties:  

nr Indiener Agendapunt / onderwerp Dictum Stemming 

M1 Lijst Riel Goirle 
(Mark 
Verhoeven), 
CDA (Tess van 

de Wiel), Pro 
Actief Goirle 

(Henk Gabriëls), 
Arbeiderspartij 
Goirle Riel (Arno 
de Laat)  

Motie over niet op de agenda 
opgenomen onderwerp 

Verzoekt het college: 
▪ Een beleidsplan laadinfrastructuur op te stellen, waarbij 
er van uit wordt gegaan dat de uitvoering ervan voor de 
gemeente kostenneutraal is; 
▪ De nota parkeernormen en uitvoeringsregels naar 
aanleiding van dit beleidsplan te herzien; 
▪ Na te gaan of er een regionaal normenkader 
laadinfrastructuur kan worden opgesteld met 
samenwerking GHO of de regio Hart van Brabant; 
▪ De motie te delen met de gemeenteraden van 
Hilvarenbeek en Oisterwijk en 
▪ Het beleidsplan en de herziende nota voor 2020 aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

De motie wordt 
overgenomen door het 
college. 
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Toezeggingen raad 18 juni 2019  

 
Voorgesteld wordt te besluiten dat de grijs gemarkeerde toezeggingen afgedaan zijn. 
 

Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1. 18 juni 
2019 

Vragen aan het college: kap boom 
appartementencomplex Van 
Haestrechtstraat de raad op de hoogte kan 
houden van de afdoening van de brieven 
kap boom aan de Van Haestrechtstraat 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

  

2. 18 juni 
2019 

Begroting 2020 GGD nadere informatie te 
verstrekken over welke werkzaamheden die 
onder de genoemde plustaken vallen. 
 

Wethouder 
Marijo 
Immink 

  

3. 18 juni 
2019 

Draagvlak hondenspeelplaats 
communiceren met de mensen dat de 
gemeente ook circa 14 schriftelijke 
bezwaren heeft ontvangen 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

4.  3 juni 
2019 

Het opschonen van de lijst met 
toezeggingen heeft extra aandacht van het 
MT en het college en veel punten zullen 
spoedig van de lijst verdwijnen.   

Burgemeester   

5. 
 

3 juni 
2019 

Bij de raadsinformatie Van Puijenbroek 
wordt het stedenbouwkundig plan Van 
Puijenbroek alsnog daaraan toegevoegd.   

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

 Ontvangen op 11 juni 2019 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/03-juni/22:05/Stedenbouwkundig-plan-Van-Puijenbroek.pdf
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

6. 
 

3 juni 
2019 

Bijlage bij het amendement, Proces 
begroting 2020 - 2023.   
Op verzoek van de raad wordt toegezegd 
dat het college een ambtelijke projectleider 
aanstelt voor het proces begroting. De 
projectleider neemt deel aan de gemengde 
bestuurlijke en ambtelijke projectgroep. 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

7. 7 mei 
2019 

Vragen aan het college: vertraging van 

beleidstukken: schriftelijk aangeven welke 

beleidstukken vertraging oplopen.  

Wethouder 
Johan Swaans 

  

8. 7 mei 
2019 

Vragen aan het college: Boschkens 4c 

schriftelijk te antwoorden op de vraag hoe 

de groot het stuk gemeentegrond is dat in 

dit plan zit en of de gemeente daar zelf op 

kan bouwen. 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

  

9. 23-4-
2019 

Motie duurzaamheidslening: Het onderzoek 
naar de duurzaamheidslening gereed te 
hebben voor het behandelen van de 
woonvisie. 

Wethouder 
Bert 
Schellekens 

  

10. 23-4-
2019 

Motie duurzaamheidslening: Kijken naar de 
mogelijkheden om het budget van de 
blijverslening bij het onderzoek naar de 
duurzaamheidslening te betrekken. 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

11. 26-3-
2019 

Motie onderzoek bouwhal: de kosten (zowel 
ambtelijk als anders) voor uitvoering van 
deze motie worden bijgehouden en achteraf 
gerapporteerd aan de gemeenteraad. 

 

Wethouder 
Johan Swaans 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/07-mei/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3240&offset=479
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/07-mei/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3240&offset=479
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/07-mei/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3240&offset=629
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/23-april/22:00/Motie-duurzaamheidslening
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/23-april/22:00/Motie-duurzaamheidslening
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal/fragment1/#filmfragment=3191&offset=948
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

12. 12-3-
2019 

Ingekomen stukken: Rioolheffing 
garageboxen: Contact wordt opgenomen 
met betrokkenen en de brief die naar alle 
inwoners is gegaan wordt ook aan de raad  
gestuurd. 

Burgemeester
, wethouder 
Johan Swaans 

  

13. 18-12-
2018 

Vragen aan het college - BTW medewerkers 
Diamantgroep  
Uitzoeken hoe het staat met de BTW-
heffing over de kosten van medewerkers 
van Diamantgroep voor de wijkcentra en 
het standpunt van het college mbt de 
eventuele compensatie van deze kosten.  

Wethouder 
Marijo 
Immink 

  

14. 4-12-
2018 

Vragen aan het college - kinderpardon De 
vragen uit de raad schriftelijk te 
beantwoorden naar aanleiding van de brief 
over het postzegelpardon van het 
ministerie. Laten we het bij dit antwoord 
zitten? Er is ook aan derde partijen iets 
gevraagd waarover niets wordt gezien in de 
stukken.  Hoe gaan we hiermee verder? 

Burgemeester   

15. 6-11-
2018 

Programmabegroting 2019: met betrekking 
tot de extra investeringen in de ambtelijke 
organisatie wordt met de raad 
gecommuniceerd. We gaan niet naar de 
raad om voor ieder ding apart naar de raad 
om toestemming te vragen. Het is belangrijk 
dat het college langs de goede maatlat 
keuzes maakt en daarover de raad op de 
gebruikelijke weg informeert. Wij zijn ons er 
heel bewust van dat we op de goede wijze 
communiceren. 

Burgemeester 
Mark van 
Stappershoef 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-maart/22:15/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-12-maart-2019/fragment1/#filmfragment=3174&offset=22
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-maart/22:15/Lijst-ingekomen-stukken-vergadering-12-maart-2019/fragment1/#filmfragment=3174&offset=22
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/18-december/22:00/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3109&offset=95
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2018/04-december/21:45/Vragen-aan-het-college/fragment1/#filmfragment=3094&offset=43
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Nr Datum 
raad 

Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

16. 31-1-
2017 

Locatieonderzoek 't Loket lange termijn: 
Neemt in de uitwerking de functionele eisen 
voor huisvesting 't Loket mee (privacy etc.) 

Wethouder 
van der 
Heijden 

Nog onbekend Wordt meegenomen in het onderzoek 
 

17. 31-1-
2017 

Locatieonderzoek 't Loket lange termijn: 
Mainframe wordt in het onderzoek 
meegenomen 

Wethouder 
Van der 
Heijden 

Nog onbekend Wordt meegenomen in het onderzoek  
 

18. 8-11-
2016 

Programmabegroting: Status 
vergunningaanvraag schelpenpad Regte 
Heide Brabants Landschap wordt 
nagevraagd, raad wordt schriftelijk over de 
uitkomst geïnformeerd. 

Wethouder 
Van der Put 

 Het Brabants Landschap is op dit moment in overleg met 
de provincie om de effecten van de aanleg van een 
schelpenpad op de natuur van De Regte Heide in kaart 
te brengen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. 
Indien de effecten aanvaardbaar blijken te zijn kan het 
Brabants Landschap bij de gemeente opnieuw een 
aanlegvergunning aanvragen. 

19. 10-5-
2016 

Voorjaarsnota: Geprobeerd wordt om de 
kwalitatieve en kwantitatieve effecten van 
de samenwerking in de begroting 2017 mee 
te nemen. 

Burgemeester begroting Binnen de ambtelijke werkgroep samenwerking GHO 
wordt momenteel gezocht naar een goede manier om 
de effecten op de 3 K's (kwaliteit, kwetsbaarheid en 
kosten) helder in beeld te brengen en op welk moment 
in de P&C-cyclus deze effecten het beste kunnen worden 
gerapporteerd.   

 
Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen 
 

Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1 18 juni 2019 Bestuursrapportage I -  2019 Tijdspad 
met een inschatting van wat met 
betrekking tot zon en wind wordt 
gerealiseerd vooruitlopend op de REKS 

Wethouder Bert 
Schellekens 

  



               

 13 

2 18 juni 2019 Bestuursrapportage I - 2019 een 
overzicht van de Algemene 
Weerstandsreserve naleveren 

Gemeentesecretaris   

3 18 juni 2019 Woonvisie de wachtlijstproblematiek en 
de eventuele oplossing daarvan 
bespreken met Leystromen  

Regiegroep   

4. 03-06-2019 GGD begroting het verzoek van PAG om 
in het overleg van de GGD aandacht te 
vragen voor het feit dat er minder 
indicatoren zijn dan concrete acties en 
de vraag of dit betekent dat niet alles 
meetbaar is buiten de formele 
zienswijze procedure om.   

Wethouder Immink    

1. 21-5-2019 Voorjaarsnota: 
De VVD verzoekt het college om een 
overzicht aan te leveren van: 
• Alle niet-wettelijke taken; 
• Alle opgepluste wettelijke 
taken;  
• De kosten daarvan voor de 
gemeente. 

Wethouder Johan 
Swaans 

  

3. 26-09-2018 Burap: 4 weken na de bijeenkomst met 
de organisatieadviseur ligt er een eerste 
plan dat met de raad wordt besproken.   
 

burgemeester Eind november  

 
 


