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Geachte heer Spierings, 
 
Hartelijk dank voor het indienen van uw burgerinitiatiefvoorstel. Wij hebben het voorstel ontvangen 
en beoordeeld volgens de regels van de verordening. Als voorzitter van de raad bericht ik u of uw 
burgerinitiatief voldoet aan de regels uit de verordening.  
 
Het verzoek 
De kern van uw verzoek betreft:  
“Verzoek van dit Burger Initiatief Voorstel d.d. 25 januari 2021  
1 – Op zeer korte termijn een toekomst bestendig plan maken met organisaties en verenigingen 
welke momenteel gebruik maken van Mainframe zodat er voor hen duidelijkheid ontstaat, om te 
voorkomen dat hun activiteiten voor de jeugd verdwijnen uit Goirle.  
2 – Op zeer korte termijn een oplossing en budget waardoor verenigingen weten waar men eventueel 
naartoe kan zodat men kan bekijken of dat voor de organisatie of vereniging realiseerbaar is ( opslag 
– verhuizing – inrichting ) en uiteraard of de jeugd daar in mee wil bewegen. 
3 – Op zeer korte termijn inzicht hoe de Gemeente de voortzetting wil realiseren van het nog tijdelijke 
gebruik en beheer van Mainframe met een nieuwe partner”. 
 
Beoordeling 
Ik heb beoordeeld of uw voorstel voldoet aan de voorwaarden uit de verordening Burgerinitiatief 
Goirle. Met de regiegroep van de gemeenteraad en met de raad zelf heb ik overleg gevoerd over de 
afhandeling van uw verzoek. Daarbij kom ik tot de volgende conclusie.  
Het verzoek uit uw burgerinitiatief behoort niet tot de bevoegdheid van de raad. Het college heeft  
als dagelijks bestuur van de gemeente de taak om te zorgen voor de zaken rond gemeentelijke 
accommodaties, het gebruik en beheer en de activiteiten die daar plaatsvinden. Uw verzoek voldoet 
wel aan de overige voorwaarden die aan een burgerinitiatief gesteld worden. In artikel 4, tweede lid 
van de verordening Burgerinitiatief staat dat de raad in deze gevallen het burgerinitiatief doorstuurt 
naar het college. De raad verzoekt het college daarbij om uw burgerinitiatief voortvarend op te 
pakken en de raad actief te informeren over de afdoening. 
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Vervolg 
Het college zal de vragen uit uw burgerinitiatief oppakken. Vanuit het college wordt snel contact met 
u opgenomen om dit verder te bespreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef 
 

 
 


