Toezeggingen raad bijgewerkt door griffie op 30 juni 2021/college 13/7/21

Toezeggingen besluitvormende raadsvergaderingen per 1 juni 2021 (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN)
Nr. Datum raad

Wat

Wie

1

01-06-2021

Motie M3 - Concept omgevingsvisieSpelregel 4:
De Wethouder interpreteert de
motie als volgt: aan de
initiatiefnemer wordt gevraagd aan
te geven aan welke global goals zij
specifiek willen bijdragen. Hiermee
wordt de motie verwerkt in de
omgevingsvisie.

Wethouder Franssen

2

01-06-2021

Motie M9 - Concept omgevingsvisie Delegatiebesluiten:
Uiterlijk aan het eind van de zomer
van 2021 een debat te faciliteren in
de raad over de wenselijkheid van
het nemen van één of meerdere
delegatiebesluiten, zodat eventuele
besluiten hierover nog in 2021
genomen kunnen worden door de
raad;
In het debat expliciet de
mogelijkheid mee te nemen dat de
raad in een vroeg stadium een

Wethouder Franssen

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

Er volgt nog een RIB

1

gesprek op hoofdlijnen kan voeren
over de wenselijkheid van een
bepaalde ontwikkeling die afwijkt
van vigerende regelgeving.
De intentie van motie M9 wordt
meegenomen in het vervolgtraject.
Over het tijdspad voor de invoering
van de nieuwe omgevingswet volgt
een raadsinformatiebrief.
3

4

01-06-2021

21-4-2021

Antwoord op schriftelijke
vragen kwartaalgesprekken CdT,
IMW, MEE
Door Mark van Oosterwijk zijn
nadere vragen gesteld over de
beantwoording schriftelijke vragen.
De vraag over de verslaglegging van
de informele gesprekken wordt
schriftelijk beantwoord de intentie is
om de stukken met antwoorden die
ter inzage liggen raadsbreed te
verspreiden.

Wethouder Immink

Startnotitie programma Groen In
het programma Groen het volgende
op te nemen:
1. Aan figuur 1 (p.4) worden aan de
meest rechtse kolom toegevoegd:
REKS en (Omgevings)programma
Water;

Wethouder Swaans

De oplegger die deel uitmaakt van de notitie is
inmiddels door de griffie raadsbreed gedeeld
Beantwoording van de vragen op 15-6-2021

2

3. 'In het groenstructuurplan worden
de verschillende waarden van groen
be-schreven. Deze sluiten nog steeds
aan bij de huidige visie op groen.'
(p.6) en de daarna volgende
opsomming worden vervangen door
de volgende tekst en op-somming:
'Door een combinatie van bestaand
beleid in het Groenstructuurplan en
nieuw beleid gaan we voor de
toekomst uit van de volgende
waarden:
Groen als visitekaartje
Functioneel groen
Basiskwaliteit groen waarborgen
Biodiversiteit
Klimaatadaptatie
Verbondenheid met het omliggend
landschap
Beheerbaar en betaalbaar groen'
5. De voorlaatste en voorvoorlaatste
alinea op pagina 6 worden
verwijderd ('Deze waarden ...
groenstructuren aangevuld');
6. De zin 'Kwaliteit is daarbij
uiteindelijk belangrijker dan
kwantiteit' (p.7, uitgangspunt 2.3)
wordt vervangen door: 'Kwaliteit bij
de aanplant van bomen, heesters en
struiken is belangrijker dan
kwantiteit.'

3

7. Na de woorden 'wordt opgesteld.'
(p.8, uitgangspunt 3) wordt
toegevoegd: 'Bij nieuwe aanplant en
vervanging zoeken we naar meer
variatie in soorten, passend bij die
omgeving.'
9. Op pagina 9 wordt een
uitgangspunt 5.3 toegevoegd:
'Beheer en onderhoud maken dat
het groen verkeersveilig is en vrij van
exoten, afval en ongedierte.'
10. Na '2022 en verder' (p. 10,
hoofdstuk 6) wordt de volgende
passage toegevoegd: 'Het college
rapporteert eens per 2 jaar over de
bereikte doelen en ingezette
middelen aan de raad. Het
Programma Groen wordt vijfjaarlijks
geëvalueerd door de raad. Bij de
uitvoering van de evaluatie wordt
het inwonerpanel bevraagd en in
overleg met het B-Team een
toetsingskader opgesteld.
5

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 Swaans

College 2/2/2021: komt met voorstel
6-7-21 Verdere uitwerking volgt uiterlijk in Q4
16-7-21: Deze toezegging afvoeren: komt vanzelf
aan de orde bij de uitvoering van de motie.

4

6

16-12-2020

Raadsvoorstel verordening
meedoenregeling: verstrekt
schriftelijk informatie naar
aanleiding van de begroting over
structurele en incidentele kosten,
etcetera.

Wethouder Swaans

6-7-21 De informatie is opgenomen in de burap.
(opmerking griffie: bij stand van zaken
bezuinigingsmaatregelen pagina 29.)

7

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
niet bepaald

8

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

9

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 Swaans

De complexiteit is dermate groot dat op basis van
prioritering wordt besloten om deze niet uit te
voeren.

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

5

6-7-21 Wordt meegenomen met project sport. Start
Q3 21
10

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

7/8/2019: De kosten worden bijgehouden zodra het
onderzoek van start gaat.
20/5/20: Staat op motielijst, graag hier verwijderen
Reactie griffie: het bijhouden van de kosten is niet
opgenomen in de motie – daarom niet verwijderd
Het college heeft besloten deze motie niet uit te
voeren

11

31-1-2017

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

Wethouder Swaans

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.
6-7-21 Evaluatie wordt in Q3 21 gedeeld met de
raad.

12

31-1-2017

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

Wethouder Swaans

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.
6-7-21 Huisvesting jongerenwerk en gebruik
Mainframe is onderwerp van gesprek. In Q4 zal meer
bekend zijn hierover.

6

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

Wat

Wie

Uiterste afdoeningsdatum
Wijze afdoening

1.

22-6-2021 Addendum woonvisie
zegt toe te kijken hoe dit
addendum Woonvisie zich
verhoudt tot de gemiddelde prijs
per categorie uit het amendement.

Wethouder
Franssen

2.

22-6-2021 Burap 1
aanvullend antwoord geven aan de
VVD naar aanleiding van de vragen
over de Oostplas.

Wethouder
Swaans

6-7-21 vragen zijn separaat
beantwoord

3.

22-6-2021 Burap 1
Komt nog terug op de vraag van de
heer Gabriels of een amendement
moet worden aangenomen om de
taakstelling LOT niet te verlagen.

Wethouder
Swaans

6-7-21 vragen zijn separaat
beantwoord

4.

22-6-2021 Regionale samenwerking jeugdzorg
Jaarlijkse rapportage over de
leerplicht

Wethouder Van
de Wiel

https://raad.goirle.nl/Document
en/C1-bijlage-bij-RIB-10-112020-Jaarverslag-Leerplicht-enRMC-2018-2019.pdf

5.

28-04-21

Wethouder
Fransen

Concept-omgevingsvisie
Met betrekking tot het natuurbod
in een raadsinformatiebrief
aangeven welke projecten er zijn,
wat de consequenties zijn en hoe
dat in zijn werk gaat.

Voor behandeling in de raad 13 juli

Vóór 1 juni 2021

7

6-7-21 is verzonden aan de raad

Raadsinformatiebrief is
verstuurd

6.

06-04-21

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

Gesprek heeft plaatsgevonden

7.

30-03-21

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

Wethouder
Swaans /
Bakertand BV

6-7-21 De raad is uitgenodigd
voor een rondwandeling op 7-721

8.

30-03-21

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

Wethouder
Swaans

Wordt verwerkt in het plan

9.

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 van
de Wiel

De raad wordt betrokken
13-7-21 RIB mbt wijzigingen OV
is verzonden aan de raad

10.

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

8

Vragen zijn beantwoord

11.

23-02-21

Cultuurnota.
In het platform is ook plek voor
ondernemers.

Wethouder
Swaans

Toezegging wordt verwerkt bij
uitvoeringsagenda

12.

9-2-2021

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

Secretaris Jolie
Hasselman

Wouter Hart en Marius Buiting;
verdraaide organisaties, terug
naar de bedoeling. Onderstaand
de verwijzing naar het e-book
•
•
•
•
•
•

Nederlands
E-book
9789013105742
Druk: 1
november 2012
EPUB met digitaal
watermerk

Een lezing is budgettair nu niet
wenselijk.
13.

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,
Directeur

16-06-2021 beantwoording
ontvangen van Midpoint
Brabant

9

14.

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

Vindt plaats in de eerstvolgende
evaluatie

10

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

Datum raad

Wat

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

1

15-06-‘21

De regiegroep gaat overleggen hoe
Regiegroep
we aan de transitievisie warmte een
vervolg kunnen geven. Bijvoorbeeld
naar aanleiding van de
mentimetervragen, of via een thema
avond, een werkbezoek o.i.d..

2

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

De raad heeft op 13 juli een raadsvoorstel hierover
behandeld.

3

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

Behandeling heeft plaatsgevonden.

11

4

19-1-2021

Uitvoeringsagenda Cultuur:
• De raad betrekken.
• Jongeren betrekken.
Ondernemers betrekken.

Wethouder Swaans

In behandeling. Uitvoeringsagenda volgt Q4

Doorlopende toezeggingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN)
Nr.

Datum raad

Wat

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum

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

12

Wijze afdoening
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)
6-7-21
De kwartaalrapportage jeugd wordt per 1-5-21
periodiek gedeeld als document met oplegger ter
kennisname voor de gemeenteraad. Herijking van
de begroting jeugdhulp is de afgelopen tijd niet aan
de orde geweest omdat de prognose structureel
minder afweek dan 5% van de begroting. Wanneer
in de toekomst de prognose meer dan 5% afwijkt

Doorlopende toezeggingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN)
Nr.

Datum raad

Wat

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening
van de begroting zal -zoals gebruikelijk- de
gemeenteraad worden geconsulteerd.

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.

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.

13

