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Toezeggingen raad bijgewerkt door griffie 26 aug 2022   

 
 
 

Toezeggingen  tbv besluitvormende raadsvergaderingen  (voorgesteld wordt te besluiten dat grijs-gemarkeerd nr. is AFGEDAAN) 

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1.  17-5-2022 Raadsvoorstel Aanpassen verordening 
starterslening. 
Het college zegt toe gekoppeld aan de 
behandeling van de woonvisie, een  
wijzigingsvoorstel aan de raad voor te leggen 
waarmee het bedrag de hoogte van de 
lening te bepalen aan de hand van een 
percentage van de hoogte van de NHG-
grens. 

Wethouder 
Franssen 

  

2.  08-03-2022 Raadsvoorstel Bestemmingsreserve 
coronamiddelen;  
Het college zegt toe om bij aanwending van 
meer dan € 100.000 de raad te informeren 
met een raadsinformatiebrief. 

Wethouder 
Swaans 

 De financieel beleidsadviseurs zullen alle financiële 
voorstellen om de bestemmingsreserve 
coronamiddelen in te zetten beoordelen en de 
indiener van het betreffende voorstel erop 
attenderen dat bij aanvragen boven de € 100.000 de 
raad geïnformeerd worden middels een 
raadsinformatiebrief. 

3.  08-02-2022 N.a.v. van vragen over uitvoering  van de 
motie voor huisvesting jongerenwerk.  
Wethouder Swaans geeft aan dat de 
gemeente de eindverantwoordelijke is. Zegt 
toe dat het college de motie uitvoert, niet de 

Wethouder 
Swaans 

 N.a.v. van vragen over uitvoering  van de motie voor 
huisvesting jongerenwerk.  
Wethouder Swaans geeft aan dat de gemeente de 
eindverantwoordelijke is. Zegt toe dat het college de 
motie uitvoert, niet de hoofdaannemer. Voor de 

https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-MOTIE-PAG-VVD-SP-D66-PvdA-APGR-aangepast-Jongerenwerk-versie-12-3-2021.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-MOTIE-PAG-VVD-SP-D66-PvdA-APGR-aangepast-Jongerenwerk-versie-12-3-2021.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/Moties/11-MOTIE-PAG-VVD-SP-D66-PvdA-APGR-aangepast-Jongerenwerk-versie-12-3-2021.pdf
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hoofdaannemer. Voor de inhoudelijke kant 
wordt overlegd met ContourdeTwern. 

inhoudelijke kant wordt overlegd met 
ContourdeTwern. 
11/5: er wordt gewerkt aan een collegevoorstel over 
de uitvoering van de motie 
11/08/2022:  Een adviesnota rondom huisvesting 
jongerenwerk is in voorbereiding en zal naar 
verwachting eind augustus of begin september 
gereed zijn. 

4.  08-02-2022 Ingekomen stukken en vragen aan het 
college:  
Het college komt terug op de motie 
sportvelden. Deze motie wordt opnieuw 
opgenomen op de lijst van moties. Bij de 
beantwoording wordt rekening gehouden 
met de vragen van de VVD: waarom is er niet 
met de verenigingen gesproken en op basis 
waarvan concludeert de wethouder dan dat 
met deze RIB de motie is afgedaan? 
Wanneer de conclusie is dat de motie niet is 
afgedaan, wat zijn dan de vervolgstappen en 
wanneer  
mag de raad een volledig antwoord 
verwachten? 

  12/5: Motie staat nog open. 13 mei volgt een breed 
afstemmingsoverleg over deze motie 

5.  08-02-2022 Raadsvoorstel visie dienstverlening – motie 
servicenormen 
Voor de zomer 2022 de raad via een 
raadsinformatiebrief te informeren over de 
stand van zaken van het project en aan het 
eind van het jaar een volgende stap te 
zetten.  

Burgemeester Voor de zomer 
2022 

11/08/2022:  De raad is geïnformeerd met de 
raadsinformatiebrief van 28-06-2022. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Lijst-ingekomen-stukken
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Vragen-aan-het-college
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Vragen-aan-het-college
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Raadsvoorstel-visie-dienstverlening
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2022/8-februari/19:30/Raadsvoorstel-visie-dienstverlening
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6.  30-11-2021 Legesverordening 2022: Het college kijkt naar 
de kosten van leges/tarieven voor ontheffing 
voor suppen, surfen etc.  

Wethouder 
Swaans 

 25-1-22 Legesverordening 2022 is inmiddels 
vastgesteld.  
Voor de nieuwe legesverordening zullen de aspecten 
mbt suppen en surfen nader worden onderzocht. 

7.  9-11-2021 Programmabegroting, amendement 1, mbt 
plaatsen speeltoestel voor kinderen met een 
lichamelijke beperking 
In de nota speelnota wordt een paragraaf 
inclusie opgenomen 

Wethouder 
Swaans 

Uiterlijk over een 
jaar, oktober 
2022 

30/11/2021: Raadsvoorstel Speelnota volgt in 2022 

8.  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 

 12/03/2020: Uitvoering van deze motie gaat 
vertraging oplopen omdat er te veel 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.  
31/1/2022: het masterplan sport waar momenteel 
aan gewerkt wordt bestaat uit 2 onderdelen: de 
beleidsuitgangspunten buitensportaccommodaties 
(deel 1) en de meerjarenonderhoudsplanning (deel 
2). Het eerste deel ligt ter besluitvorming bij het 
college, het tweede wordt voorgelegd aan uw raad. 
Het masterplan richt zich op de buitensport. De motie 
over privatisering sportparken is afgehandeld met 
een raadsinformatiebrief op 25-1-2022. Onderzoek 
naar privatisering van De Haspel is géén onderdeel 
van het masterplan sport danwel de motie 
privatisering van de sportparken. Wij ontraden het 
verder onderzoeken van privatiseren van de Haspel.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2021/30-november/19:30/Legesverordening-2022
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/12-november/17:00/Raadsvoorstel-vaststelling-begroting-2020-en-dekkingsplan/fragment2/#filmfragment=3360&offset=3214
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De volgende argumenten liggen hieraan ten 
grondslag: 

1. Wij zijn zelf de grootste huurder. De 
gemeente heeft de zorgplicht voor 
onderwijshuisvesting. Van maandag t/m 
vrijdag is de sporthal overdag in gebruik door 
basisscholen.  

2. Sporthal De Haspel is een locatie waar wij 4 
sociale werkplekken hebben. Dat deze 
plekken behouden kunnen blijven bij 
privatisering is onzeker.  

3. Wij kunnen nu zelf bepalen wat het 
huurtarief is in de avonduren voor onze 
zalen. Hierdoor kunnen wij het sporten voor 
de sportverenigingen betaalbaar en 
laagdrempelig houden. Een commerciële 
exploitant zal alle kosten doorberekenen 
met daar bovenop een winsttoeslag. Als de 
verenigingen noodgedwongen moeten 
stoppen komt ook het verdienmodel van de 
commerciële exploitant in gevaar. 

12/5 Wethouder Swaans heeft gevraagd een RIB te 
sturen. Er vindt afstemming plaats wie deze RIB gaat 
schrijven. 

9.  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.  
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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. 
30/11/2021: Motie kan pas worden uitgevoerd na 
ondertekening contract voorliggend veld met 
ingangsdatum 1-1-22. Voorbereidende 
werkzaamheden vinden nu plaats. 
25-1-22 RIB volgt op korte termijn  
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Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN) 

Nr. Datum  Wat Wie Uiterste afdoeningsdatum                                                                                            
Wijze afdoening 

1.  15-2-
2022 

Huisvesting arbeidsmigranten. De 
wethouder vraagt na hoe het na 4 
maanden zit met sociale bijstand 
voor arbeidsmigranten en komt 
daar schriftelijk op terug. 

Wethouder 
Franssen 

  

2.  14-6-
2022 

P&C cyclus. Gezond Verstand 
vraagt de (concept) jaarrekening 
voortaan aan de raad beschikbaar 
te stellen voordat ze over de 
perspectiefnota spreken.  
Wethouder: de jaarrekening is in 
maart ongeveer gereed. Informatie 
uit de concept jaarrekening kan 
vanaf volgend jaar gebruikt worden 
bij de perspectiefnota. 

Wethouder 
Swaans 

  

3.       

4.       
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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 

      

 
 

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

Nr. Datum raad Wat Wie Uiterste  
afdoeningsdatum 

Wijze afdoening 

1 7 juni 2022 In kaart brengen wat er nodig is aan 
extra financiële middelen en 
personele capaciteit wanneer de 
ontwikkeling van het fietspad Gilze-
Riel wordt gecontinueerd. 

Wethouder van de 
Wiel 

  

 
 

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

