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Kennisnemen van 
De wijze van afdoening motie visie op informatiemanagement. 
 
Inleiding 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 10-11-2020 heeft uw raad een motie aangenomen, onder 
meer vanwege de gevraagde investeringen op het gebied van informatiemanagement en ICT.  
 
In deze motie droeg de raad het college op: 

• Een startnotitie op te stellen waarin de uitgangspunten en een tijdspad staan genoemd om 

te komen tot een meer jaren visie op informatisering en  

• De startnotitie voor de voorjaarsnota 2022 aan de raad aan te bieden. 
 

Sinds het vertrek van wethouder Poos is de portefeuille informatiemanagement/ICT ondergebracht 
bij de burgemeester.  Na overleg met de indiener van de motie (Mark Verhoeven van Lijst Riel 
Goirle) is gekozen voor deze raadsinformatiebrief, waarmee het college uitvoering geeft aan de 
motie.  
 
Visie op informatiemanagement 
In de bedoelde motie droeg u zoals gezegd het college op om te komen met een startnotitie die 
uiteindelijk moest leiden tot een visie op informatiemanagement. Wethouder Poos heeft u bij de 
behandeling van deze motie gemeld dat deze visie er al is. Op 3 december 2019 is de GHO i-visie 
vastgesteld door de colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, waarna de raden op 12 
december 2019 geïnformeerd zijn via de raadsinformatiebrief ‘Visie GHO samenwerking’. Een 
startnotitie heeft dus geen toegevoegde waarde. Wel begrijpt het college de behoefte van de raad 
om meer duiding bij- en over de verdere uitwerking en concretisering van deze visie, en de 
gevolgen daarvan voor onder andere de begrotingen in toekomstig perspectief. Met de uitvoering 
van de i-visie zullen de komende jaren de nodige capaciteit, middelen en investeringen gemoeid 
gaan. Via bijgevoegd addendum informeren wij u hierover. 
 
Vervolg  
Op gezette tijden zal de raad worden benaderd voor aanvullende financiering, daar waar deze niet 
binnen het thema opgevangen kunnen worden. 
  
Communicatie 
n.v.t. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2020/18-februari/22:05/C1-Bijlage-raadsinformatie-Finale-versie-I-visie.pdf
https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/C1-Raadsinformatie-I-visie-GHO.pdf

