
Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum  Wat Wie Uiterste 
afdoeningsdatum 

                                                                                           
Wijze afdoening 

1.   Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 
Art 9 lid c. Er wordt 25% gekort op de 
kilometers bij een overschrijding van 
het totale aantal kilometers en dat is 
fors. Wat betekent dit voor die 
mensen dat we hier een kwart vanaf 
halen? Kunnen we hier maatwerk 
leveren?  
Vraag over kwaliteitseisen die gesteld 
worden aan zorgaanbieder. Kwaliteit 
van pgb zorg  moet minimaal voldoen 
aan de kwaliteit van de 
gecontracteerde zorgaanbieders. Wat 
wordt gevraagd aan mensen om te 
ondertekenen? Keurt slager eigen 
vlees? Vraagt of het haalbaar is om te 
sturen op voldoende kwaliteit. Geldt 
de kwaliteitstoetsing ook voor 
informele zorgverleners? 
Kan overbelasting van informele 
zorgverleners worden voorkomen? 
Wordt maatwerk toegepast? Kan 
overbelasting worden voorkomen? 

Wethouder Janneke 
van den Hout 

 De vragen zijn op 14 december beantwoord en 
toegevoegd aan agendapunt 8 Raadsvoorstel 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Goirle 2023 



2.   Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Hoek Tilburgseweg-
Kalverstraat Raadsleden willen de 
anterieure overeenkomst inzien, al 
dan niet openbaar. Het college komt 
met een voorstel hiertoe. Afhankelijk 
van het voorstel van het college kan 
dit raadsvoorstel door naar de 
besluitvormende raad. De regiegroep 
besluit of dit raadsvoorstel naar de 
vergadering van 20 december ‘22 of 
naar januari ’23 gaat. 

Wethouder Franssen /  
Regiegroep 
 

 Vragen 
Gestelde vragen zijn op 19 december beantwoord 
en toegevoegd aan agendapunt Raadsvoorstel 
gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hoek 
Tilburgseweg-Kalverstraat. 
 
Geheimhouding 
Het college heeft op 13 december ingestemd met 
het opleggen van gedeeltelijke geheimhouding. 
Raadsleden die de anterieure overeenkomst willen 
inzien kunnen een afspraak maken met de griffie.  
 
Behandeling agendapunt Gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat 
In de regiegroep van 13 december is besloten dat 
dit raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de 
vergadering van 20 december ’22. De raadsleden 
die dit willen verzetten naar januari ’23 kunnen bij 
het vaststellen van de agenda een ordevoorstel 
indienen.  
 



3.   2e Burap 
Vraag op pagina 18. Is de € 50.000 
minder opbrengst voor PMD 
structureel?  
Waar sluiten de inzichten uit de Burap 
2-2022 wel of niet aan op de 
uitgangspunten voor de Begroting 
2023? Hadden bepaalde zaken die nu 
bekend zijn, kunnen worden 
verwerkt. Bijvoorbeeld m.b.t. 
onderstaande punten: 
• Pag. 18, 2.2.3 Opbrengst plastic en 
metaal verpakkingen en drinkkartons 
(PMD): 
(…) de opbrengsten van PMD is 
verlaagd. Dan leidt dat tot een nadeel 
op onze inkomsten van € 50.000. 

Wethouder van Dijk  Voor besluitvormende raad 20-12 

4.   Vraag VVD: In het programma 
mobiliteit staat bij de uitvoering in 
2022 een aantal kruisjes. Gaan we die 
plannen allemaal nog zien in 2022?  
Wethouder: er komt een update van 
de uitvoering en antwoord op de 
gestelde vragen. 

Wethouder van Dijk   

 
 
 


