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Toezeggingen raad bijgewerkt door griffie op 8 april 2021 – opmerkingen 
college 7-4-2021 verwerkt  

 

 
 

Toezeggingen raad per 17 maart 2021   (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 5-2-2021 Rapport rekenkamercommissie 
“Wel of niet thuis geven” 
De raad schriftelijk informeren over 
werkzaamheden voor een plan van 
aanpak voor huisvesting van 
vergunninghouders  

Wethouder Franssen  Met dit document van 23 maart is deze toezegging 
ingelost. 

2 5-2-2021 Vragen aan het college 
Aangeven hoe Goirle omgaat met 
een aan dat de gemeente 
Amsterdam een openbaar register 
van algoritmes zoals Amsterdam dit 
gaat opstellen.  

Wethouder Immink / 
burgemeester 

 Het college ziet op dit moment geen aanleiding 
om een openbaar register over algoritmes op de 
website te plaatsen.  
Het gebruik van algoritmes door de gemeente 
Goirle is op dit moment zeer beperkt te 
noemen: 

- We gebruiken een algoritme om aan de 
hand van de meest gebruikte 
zoektermen op de website de toptaken 
die op de site zichtbaar zijn te bepalen. 

- Binnen i-Burgerzaken wordt voor 
sommige producten een algortime 
gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het 
digitaal doorgeven van een verhuizing. 
Hierbij is het algoritme zo ingericht dat 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Raadsvoorstel-onderzoeksrapport-Rekenkamercommissie-Wel-of-niet-thuis-geven
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Raadsvoorstel-onderzoeksrapport-Rekenkamercommissie-Wel-of-niet-thuis-geven
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/20-april/19:30/C2-Beantwoording-23-3-2021-vraag-raadsvergadering-VVD-over-huisvesting-statushouders.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/02-februari/19:30/Inlichtingen-vanuit-het-college
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op basis van onze criteria een 
verwerking al of niet geautomatiseerd 
plaatsvindt. Is dit niet het geval dan 
moet de inwoner zich alsnog melden aan 
de balie.  

 
Het register zoals de gemeente Amsterdam 
hanteert, betreft toepassingen die Goirle niet 
gebruikt. Hierbij valt te denken aan 
parkeercontrole, of beheersing van openbare 
ruimten in het kader van de anderhalve meter 
samenleving.   
 
Mocht er in de toekomst alsnog aanleiding zijn 
om meer toepassingen te gaan inzetten waarbij 
algoritmes worden gebruikt kan er een 
heroverweging plaatsvinden over de inzet van 
een openbaar register. 
 

3 16-12-2020 Raadsvoorstel verordening 
rioolheffing: zegt n.a.v. de motie van 
PAG een discussienotitie rioolheffing 
toe, maar of de 7 punten uit de 
motie worden uitgevoerd laat hij 
afhangen van deze notitie.  

Wethouder Johan 
Swaans 

 College 2/2/2021: komt 

4 16-12-2020 Raadsvoorstel verordening 
meedoenregeling: verstrekt 
schriftelijk informatie naar 
aanleiding van de begroting over 

Wethouder Johan 
Swaans 

 College 2/2/2021: De informatie wordt nu 
voorbereid.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-rioolheffing-2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-rioolheffing-2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-meedoenregeling-2021
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/16-december/19:30/Raadsvoorstel-verordening-meedoenregeling-2021
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structurele en incidentele kosten, 
etcetera. 

5 11-11-2020 Begroting 2020 – visie op 
dienstverlening 
De raad betrekken bij de visie op 
dienstverlening die in GHO verband 
wordt voorbereid.  

Burgemeester De datum waarop 
dit gebeurt is nog 
onder voorbehoud 

 

6 7-7-2020 Meedoen makkelijker maken – 
armoedeval  
Eerst zorgen dat het landschap 
minimabeleid goed staat, inclusief 
de meedoenregeling. Volgend jaar 
volgt een uitgebreidere notitie om 
samen alle aspecten aan de 
armoedeval goed in kaart te brengen 
zodat daar de juiste keuzes in 
gemaakt kunnen worden.  

Wethouder Immink 2021  

7 12-11-2019 Begroting – privatisering Haspel 
Proberen om rond de voorjaarsnota 
een beeld te hebben van de 
mogelijkheden en tijdlijnen van de 
privatisering Haspel  

Wethouder van de 
Wiel 

Rond de 
voorjaarsnota  

12/03/2020: Uitvoering van deze motie gaat 
vertraging oplopen omdat er teveel opgaven op het 
gebied van cultuur en sport door 1 part time 
ambtenaar moeten worden opgepakt. O.a. het 
opstellen van de Cultuurnota heeft prioriteit 
gekregen. 
12/6/2020: maakt mede onderdeel uit van de 
privatisering sportparken 

8 26-3-2019 Motie onderzoek bouwhal:  
de kosten (zowel ambtelijk als 
anders) voor uitvoering van deze 
motie worden bijgehouden en 

Wethouder Johan 
Swaans 

 7/8/2019: De kosten worden bijgehouden zodra het 
onderzoek van start gaat. 
20/5/20: Staat op motielijst, graag hier verwijderen 

https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/10679/stop/10712/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/v1/embed/Besluitvormend%20-%2007%20juli%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/10679/stop/10712/goirle_pexip_1/2020-07-07-19-18-18-Besluitvormend_1.mp4
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=3214
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/26-maart/22:00/Motie-onderzoek-mogelijkheden-bouw-en-opslaghal/fragment1/#filmfragment=3191&offset=948


 

 

 

               

 4 

 
 
 
 
 
 
 

achteraf gerapporteerd aan de 
gemeenteraad. 

Reactie griffie: het bijhouden van de kosten is niet 
opgenomen in de motie – daarom niet verwijderd 

9 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange 
termijn:  
Neemt in de uitwerking de 
functionele eisen voor huisvesting 't 
Loket mee (privacy etc.) 

Wethouder van de 
Wiel 

Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, 
naar verwachting Q4 2019 gereed 
5/3/2020. De pilot Doorontwikkeling van ’t Loket is 
recent van start gegaan. De uitkomsten daarvan 
wachten wij af voordat wij aan de slag gaan met de 
huisvesting.  

10 31-1-2017 Locatieonderzoek 't Loket lange 
termijn:  
Mainframe wordt in het onderzoek 
meegenomen 

Wethouder van de 
Wiel 

Nog onbekend 7/8/2019: Wordt meegenomen in het onderzoek, 
naar verwachting Q4 2019 gereed 
5/3/2020: de wethouder is in gesprek met het 
bestuur van de Stichting Jong over vorm en inhoud 
van het jongerenwerk en het besluit van de raad om 
met ingang van 2023 het gebouw Mainframe niet 
langer ter beschikking te stellen.  
28/9/2020: De wethouder stemt in Q4 definitief af 
met Mainframe. 



 

 

 

               

 5 

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

Nr. Datum  Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 6-4-21 Raadsvoorstel 
definitieve 
besluitvorming 
Regionale Energie en 
Klimaatstrategie (REKS).  
De heer Topsakal, de 
heer de Roover namens 
buurtvereniging Spagoza 
en de heer de Bruijn, 
voorzitter van stichting 
duurzaam Riel/Goirle 
uitnodigen voor een 
gesprek. 

Wethouder 
Franssen 

  

2 30-03-
21 

Stedenbouwkundig 
ontwerp plan Bakertand 
Een keer met de raads- 
en burgerleden in het 
gebied kijken. 

Wethouder 
Swaans / 
Bakertand BV 

  

3 30-03-
21 

Startnotitie programma 
Groen 
Terugkomen op de plek 
van ondernemers in de 
startnotitie 

Wethouder 
Swaans 
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4 23-02-
21 

Startnotitie 
mobiliteitsplan.  
De raad op de hoogte 
houden van de plannen 
en de te maken 
afspraken met de 
Provincie over het 
openbaar vervoer.  

Wethouder 
Swaans 

  

5 23-02-
21 

Raadsvoorstel 
overheveling 
budgetten.  
Beantwoording 
schriftelijke vragen van 
LRG en de nog 
schriftelijk te stellen 
vragen van D66 
(schuldhulpverlening 
gaat naar 
armoedebestrijding).  

Wethouder 
Immink 
Wethouder 
Swaans 

Besluitvormende 
vergadering van 
16 maart 

 

6 23-02-
21 

Cultuurnota.  
In het platform is ook 
plek voor ondernemers. 

Wethouder 
Swaans 

  

7 23-02-
21 

Cultuurnota.  
De raad wordt in de 
gelegenheid gesteld om 
een zienswijze in te 
dienen bij het 
uitvoeringsprogramma. 

Wethouder 
Swaans 

 Raadsvergadering 16-03-2021: 
Met de aangenomen motie ‘voorhangprocedure’ is deze toezegging van de wethouder overruled.  

Startnotitie is aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Gesprek provincie moet nog plaatsvinden. 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/06-Motie-PAG-Voorhangprocedure-uitvoeringsprogramma-Cultuurnota.pdf
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8 23-02-
21 

Cultuurnota.  
De toezeggingen gedaan 
bij de beeldvormende 
vergadering en de 
oordeelsvormende 
vergadering worden 
royaal voor de 
besluitvormende 
vergadering afgedaan. 

Wethouder 
Swaans 

Besluitvormende 
vergadering van 
16 maart 

Bij de stukken van de besluitvormende vergadering van 16 maart zijn de nog openstaande vragen beantwoord in een daarbij gevoegd document. 

9 23-02-
21 

Cultuurnota.  
Twee vragen van het 
CDA worden nog 
beantwoord. Betreft 
huur lokalen Jan van 
Besouw na 2023 en 
cultuurcoördinatie niet 
meer bij Factorium.  

Wethouder 
Swaans 

Besluitvormende 
vergadering van 
16 maart 

De antwoorden op de vragen van de CDA-fractie zijn opgenomen in een document dat beschikbaar was bij de stukken voor de raadsvergadering van 16 
maart. 

10 9-2-
2021 

Organisatieontwikkeling 
Informatie over 
‘Verdraaide organisaties’ 
van Wouter Hart 
verstrekken via e-book 
of lezing. 

Secretaris 
Jolie 
Hasselman 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf
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11 9-2-
2021 

Midpoint.  
Cijfers en feiten 
aanleveren. Wat kost 
Midpoint en wat levert 
het op voor de 
economie, groei en 
werkgelegenheid. 
Statistieken aanleveren 
over projecten die 
gericht zijn op Goirle 
danwel projecten waarin 
Goirle deelneemt.  

Midpoint, Bas 
Kapitein 

 Griffie neemt contact op met Bas Kapitein over toezegging? 
Griffie heeft contact opgenomen. 

12 21-1-
2021 

APV 
Het moet mogelijk zijn 
om handhaving 
woonoverlast toe te 
voegen aan de VTH-
evaluatie. Misschien zijn 
er ook nog andere 
artikelen waarover we 
kunnen rapporteren 

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

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 23-03-‘21 Proeftuin. Verzoek om de raad 
eerder dan bij het vaststellen van 
het bestemmingsplan een 
uitspraak te laten doen, en wel 
bij het voorontwerp 
bestemmingsplan of bij het 
ontwerp bestemmingsplan.  

Regiegroep Regiegroep 5 
april 

 

2 23-03-‘21 Inkoop sociaal domein. Er komt 
nog een aanvullende brief met 
daarin: een reactie op de 
rekenkamerbrief; voorkomen van 
oneigenlijk gebruik; uitleg 
taakgericht inkopen,  
resultaatgericht inkopen en PXQ. 

Wethouder Immink 6 april  Raadsinformatiebrief ontvangen 2-4-2021 

3 23-03-‘21 Inkoop sociaal domein. 
Toevoegen van de volgende 
stukken op het 
raadsinformatiesysteem: 

• ROSA advies 

• Presentatie dhr. Roest  
Presentatie dhr. Verbon  

Griffie 6 april 24-03-21: aan de vergaderstukken van 23 maart 
is op het raadsinformatiesysteem de volgende 
informatie toegevoegd: Rosa advies en reactie 
van regio HvB op het ROSA advies en de 2 
presentaties. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/20-april/19:30/C1-Raadsinformatiebrief-01-04-2021-Reactie-Rekenkamercommissie-Inkoop-Jeugdhulp.pdf
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4 23-03-‘21 Inkoop sociaal domein.  
In de oordeelsvormende 
vergadering van 6 april inkoop 
sociaal domein agenderen. 
In de besluitvormende 
vergadering van 20 april de 
uitgangspunten en zienswijzen 
op de houtskoolschetsen 
agenderen. 
Verzoek aan raadsleden om 
aanwezigheid van de heer 
Verbon op 6 april – indien 
wenselijk - te onderbouwen. 

Regiegroep Regiegroep 5 
april 

 

5 23-03-‘21 Inkoop sociaal domein. 
Beantwoording schriftelijke 
vragen van de SP fractie.  

Wethouder Immink 6 april Ontvangen op 30 maart 2021 

6 19-1-2021 Burgerinitiatief Cultuureducatie:  

• In gesprek gaan met 
burgerinitiatief 
Cultuureducatie Goirle Riel. 

De brief waarin het burgerinitiatief 
een voorstel doet naar de raad 
sturen.  

Wethouder Swaans  Op 23 februari 2021 heeft het college een 
raadsinformatiebrief aan de raad gezonden. 

7 19-1-2021 M.b.t. de cultuurnota aan de raad 
toezenden:   

• SWOT analyse 

• Planning 
Financiële paragraaf 

Wethouder Swaans  Bij de stukken van de besluitvormende vergadering 
van 16 maart zijn de nog openstaande vragen 
beantwoord in een daarbij gevoegd document. 

https://raad.goirle.nl/documenten/schriftelijke-vragen/03-Antwoord-schriftelijk-vragen-SP.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-23-2-2021-bij-toezegging-brief-burgerinitiatief.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf
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8 19-1-2021 Huur / tarieven: 
Hoe verhoudt het gratis ter 
beschikking stellen van lokalen in 
het cultureel centrum zich tot een 
verhoging van de tarieven voor 
sport? 
Hoe reëel is een (duurzaam) 
verdienmodel? 

Wethouder Swaans  Bij de stukken van de besluitvormende vergadering 
van 16 maart zijn de nog openstaande vragen 
beantwoord in een daarbij gevoegd document. 

9 19-1-2021 Cultuurcoördinator:   
Hoeveel uur is er beschikbaar voor 
een cultuurcoördinator en 
combinatiefunctionaris.  

Wethouder Swaans  Bij de stukken van de besluitvormende vergadering 
van 16 maart zijn de nog openstaande vragen 
beantwoord in een daarbij gevoegd document. 

10 19-1-2021 Uitvoeringsagenda Cultuur:   

• De raad betrekken.   

• Jongeren betrekken. 
Ondernemers betrekken. 

Wethouder Swaans   

11 19-1-2021 Uitvoeringsagenda Cultuur: 
Het lijkt niet logisch om een 
uitvoeringshoofdstuk tegelijk om 
met dit visiestuk te behandelen. Aan 
de regiegroep vragen zich te buigen 
over de uitvoeringsagenda. 

Regiegroep  Op 23 februari 2021 heeft het college een 
raadsinformatiebrief aan de raad gezonden. 

 

Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

1. 07-09-2020 
 
 

Griffie Opvolging vacature Mark van 
Oosterwijk in regiegroep. 
 

 
 
 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/16-maart/19:30/06-Toezeggingen-cultuurnota-beeld-en-oordeelsvormende-vergadering-10-3.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatiebrief-23-2-2021-bij-toezegging-brief-burgerinitiatief.pdf
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Actielijst regiegroep 

Nr. Datum Wie? Wat? Afdoening 

21-09-2020 Oproep uit laten gaan of er 
nieuwe leden zijn voor de 
voorzitterspool. Vanuit de 
voorzitterspool wordt de 
regiegroep samengesteld. 

Er is belangstelling getoond 
door Stijn van den Brekel. 
Besproken in de regiegroep 
30/11/2020 

2. 30-11-2020 Griffie Afgesproken wordt dat 
inhoudelijke afspraken over de 
wijze waarop zaken in een 
vergadering behandeld worden  
met alle fractieleden worden 
gecommuniceerd – niet via de 
voorzitters. 

 

3. 30-11-2020 Griffie / 
voorzitter 

Afgesproken wordt dat als er 
wat verbeterpunten zijn dat we 
een memo sturen aan de hele 
raad. De griffie maakt een 
concept memo en zal dit 
afstemmen met de voorzitter 
(Sjaak Sperber) voor verzending 
naar alle leden van de raad (en 
burgerleden). 
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Doorlopende toezeggingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

 3-12-2019 1e herijking jeugdzorg – wat 
gevraagd is in het amendement uit 

te voeren (ieder kwartaal informatie 
te verstrekken inzake de regionale 
financiën betreffende jeugdzorg, 
gebaseerd op betrouwbare cijfers van 
de financiële prognose. Deze 
prognose altijd te duiden en te 
voorzien van een inschatting van 
mogelijke (financiële) risico's. En 
tussentijds proactief dan wel op 
verzoek van de raad of ten minste een 
keer per kwartaal, adequate 
informatie aan de raad te verschaffen 
over opvallende mutaties in 
beschikkingen via huisartsen, 
jeugdartsen en gecertificeerde 
instellingen) waarbij wel 
kanttekeningen worden geplaatst bij 
de vraag of het probleem financieel 
kan worden opgelost. 

Wethouder van de 
Wiel 

 18/12/2019: Afgesproken is dat hiervoor een 
raadswerkgroep wordt geformeerd. Inmiddels 
hebben zich hiervoor een aantal raadsleden 
aangemeld. Startbijeenkomst kan dus in januari 
2020 plaatsvinden.  
Daarnaast zal de raad actief van informatie worden 
voorzien, zodra deze beschikbaar is. 
12/3/2020: de raadswerkgroep is inmiddels een 
aantal keren bijeengeweest. De projectleider LOT 
heeft met de werkgroep afspraken gemaakt inzake 
monitoring. 
20/5/2020: afgehandeld (1e herijking jeugdzorg) 
 
Doorlopende toezegging 
 

 22-09-2020 Bestemmingsplan Zuidrand Van 
Besouw – daar waar dat kan in 
gesprekken met ontwikkelaars te 
kijken naar de mogelijkheden van 
natuurinclusief bouwen. 

Wethouder Franssen  Doorlopende toezegging 
29/09/2020: Zie raadsinformatiebrief van 22 sept. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/03-december/19:30/Raadsvoorstel-2e-herijkte-deelbegroting-Jeugd-Hart-van-Brabant-2019/fragment1/#filmfragment=3387&offset=336
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/03-december/19:30/2019-1203-Amendement-zienswijze-herijkte-deelbegroting-Jeugd-regio-HvB-final.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3621&offset=3736
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/22-september/19:30/Raadsvoorstel-gewijzigd-vaststellen-bestemmingsplan-Zuidrand-Goirle-locatie-Van-Besouw/fragment1/#filmfragment=3621&offset=3736
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Doorlopende toezeggingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

 16-6-2020 Motie geluidswal dat nader 
onderzoek naar de geluidswal wordt 
gedaan op het moment dat de 
geluidswal bij Bakertand is 
gerealiseerd om te zien of dan nog 
aan de geluidsnormen wordt 
voldaan. 

Wethouder van de 
Wiel 

 Bij toezegging is besproken dat het lang duurt 
voordat het moment van uitvoering is bereikt. 

 
 
 

https://raad.goirle.nl/v1/embed/Oordeelsvormend%20-%2016%20juni%202020%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/start/6458/stop/6525/goirle_pexip_1/2020-06-16-20-37-38-Oordeelsvormend_1.mp4

