Raadsinformatiebrief
Aan:
Van:
Datum:
Onderwerp:
Doel:
Aanleiding:
Aard informatie:

de leden van de raad
college van Heusden
20 november 2018
Update lijst van toezeggingen
ter kennisname/ter informatie
toezegging babs nr. 1604
Openbaar

Aanleiding
In de informatievergadering Samenleving van 11 oktober 2018 is aan u toegezegd dat de lijst met
toezeggingen grondig wordt geüpdatet. Met deze raadsinformatiebrief en de bijlage geven wij invulling
aan deze toezegging.
Informatie
De lijst met toezeggingen is een “levend” document. Dat betekent dat er vrijwel dagelijks mutaties in
plaatsvinden. De afgelopen weken is de lijst kritisch bekeken en dat betekent dat er een flink aantal
toezeggingen is afgedaan om verschillende redenen. De bijgewerkte lijst vindt u in de bijlage. Deze
lijst is bijgewerkt tot en met 15 november.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID
1135

Portefeuille Onderwerp
Toelichting
houder
W. van Hees Preventie- en
Toegezegd is dat zodra de termijn van de nulmeting door de GGD
handhavingsplan Alcohol bekend is, de raad op de hoogte wordt gesteld en deze krijgt
toegestuurd.

Behandeld in Stand van zaken
Inf B en B di,
13 mei 2014

1136

W. van Hees Preventie- en
Toegezegd is dat nadat de nulmeting bekend is, het college met een
Inf B en B di,
handhavingsplan Alcohol memo komt waarin de concrete doelstellingen worden aangegeven. 13 mei 2014
2
Deze notitie kan in de informatievergadering worden besproken als de
raad dat aangeeft.

1555

P. van Steen Bespreking antwoordbrief Toegezegd is dat er op wordt toegezien dat er een discussie wordt
Art 61 vragen over
georganiseerd tussen raad en college gebaseerd op de volgende
Bibliotheek Heusden
stukken: - het oude prestatiecontract- een visiedocument ten aanzien
van de functie van de bibliotheek.
P. van Steen Bespreking antwoordbrief Toegezegd is dat er op wordt gelet dat de certificering tijdig zal
art 61 over Bibliotheek
gebeuren. Strakke sturen op de certificering in 2019.
Heusden -2P. van Steen Verordening
Toegezegd is dat de raad wordt betrokken bij het besluit om op
elektronische
termijn de papieren Informatiepagina te beëindigen.
berichtgeving Heusden
2017

1556

1464

1570

M. van der
Poel

Evaluatie omgekeerd
inzamelen -1-

Blad 1/11

19-03-2018 Onder coördinatie van GGD Hart voor Brabant vindt binnenkort
een representatief nalevingsonderzoek plaats voor de aangesloten
gemeenten, waaronder de gemeente Heusden. De prioriteiten voor de inzet
van toezicht worden gelegd daar waar de kans op slechte naleving groot is
en de consequenties van slechte naleving het meest negatief. Daarom richt
het onderzoek zich op de hotspots, de horecabedrijven en sportclubs waar
veel jongeren komen. Dit onderzoek wordt als nulmeting beschouwd.
19-03-2018 Afhankelijk van het moment, waarop de gegevens uit de
nulmeting bekend zijn (actiepunt 1135), zullen deze ofwel via een aparte
notitie aan de raad worden teruggekoppeld ofwel worden de uitkomsten
van dat onderzoek meegenomen in het nieuwe Preventie- en
Handhavingsplan alcohol. Deze worden dan gebruikt voor het bepalen van
de doelen.

Inf B en B di, 12-11-2018 Ten behoeve van een kaderstellende discussie in de
17 april 2018 Informatievergadering Samenleving van 29 november 2018 wordt een
bespreeknotitie opgesteld.
Inf B en B di, 09-11-2018 De certificering zal plaatsvinden in mei 2019
17 april 2018
Inf B en B di,
24 januari
2017

07-11-2018 In november starten we de aanbesteding voor de publicatie van
de wekelijkse informatiepagina. Behalve de prijs nemen we daarin ook de
kwaliteit van de bezorging en de acties die worden ondernomen om gaten in
de bezorging zo goed mogelijk op te vangen, mee.
In 2019 willen we onze middelenmix - met daarin de informatiepagina opnieuw tegen het licht houden. De raad wordt hierbij nadrukkelijk
betrokken.

Toegezegd is met een plan te komen (mix van maatregelen) met
Inf B en B di,
betrekking tot het bestrijden van zwerfafval en dumping van afval. Dit 28 augustus
plan zal -in de voorfase- ter informatie worden voorgelegd aan de
2018
raad.

08-11-2018 Op 13 december vindt een avond plaats met o.a. raadsleden
waarin gebrainstormd wordt over maatregelen om zwerfafval en dumpingen
aan te pakken.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID

Portefeuille Onderwerp
houder
M. van der Evaluatie omgekeerd
Poel
afval inzamelen -3-

Toelichting

Behandeld in Stand van zaken

Toegezegd is dat “out of the box” gedacht gaat worden met
betrekking tot andere vormen van afvalinzameling.

Inf B en B di,
28 augustus
2018

1573

C. van
Bokhoven

Onveilige situaties
zebrapaden

1523

T. Blankers

Grondprijzen 2018

1525

M. van der
Poel

Duurzaamheidsagenda
“Heel Heusden
Duurzaam” -1-

Toegezegd is dat extra aandacht wordt gegeven aan de veiligheid van Inf B en B di,
de zebrapaden rondom scholen.
28 augustus
2018
Toegezegd is dat de aspecten duurzaamheid, seniorenbestendigheid Inf B en B di,
en sociale koop worden opgenomen in het beleidsstuk.
28 november
2017
Toegezegd is het uitvoeringsprogramma uit de duurzaamheidsagenda Inf B en B di,
jaarlijks op te stellen, te agenderen en te herijken.
28 november
2017

1488

M. van der
Poel

Gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat -2-

Toegezegd is dat de portefeuillehouder na gaat wanneer er stil asfalt
in de Vijfhoevenlaan aangelegd kan worden.

Inf RUIMTE di, 14-11-2018 Dit is afhankelijk van de uitvoering van de GOL, meer concreet
2 mei 2017
de aanleg van de randweg Vlijmen, en wordt meegenomen in de
planvorming van de vervolgfase van de Grassen.

1489

M. van der
Poel

Gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat -3-

Toegezegd is dat de portefeuillehouder in overleg gaat met de
gemeente Den Bosch voor de opwaardering van de Bellaard.

Inf RUIMTE di, 14-11-2018 Er is overleg geweest met de gemeente ’s-Hertogenbosch maar
2 mei 2017
dat heeft niet geleid tot het naar voren halen van de verbreding van het
Heusdense deel van de Bellaard. Deze verbreding maakt onderdeel uit van
het bestek van de GOL-plannen.

1597

M. van der
Poel

Toegezegd is dat de raad te zijner tijd geïnformeerd wordt over de
uitvoeringsovereenkomst GOL.

1598

M. van der
Poel

1599

M. van der
Poel

1600

C. van
Bokhoven

Toelichting op regionale
opgaven door
portefeuillehouders -3Toelichting op regionale
opgaven door
portefeuillehouders -4Inventarisatie
bouwlocaties sociale
woningbouw Drunen
Bestemmingsplan
“Tuinbouwweg 94
Haarsteeg”

1572

Blad 2/11

Inf RUIMTE
wo, 10
oktober 2018
Toegezegd is dat beroepsschriften met betrekking tot GOL ter
Inf RUIMTE
beschikking worden gesteld aan de raad als de Raad van State deze
wo, 10
vrijgeeft.
oktober 2018
Toegezegd is dat wanneer objecten in kernen vrijkomen nagegaan zal Inf RUIMTE
worden of deze vrijgekomen ruimten eventueel te gebruiken zijn voor wo, 10
sociale woningbouw. De gemeente zal hierin actief opereren.
oktober 2018
Toegezegd is dat het gesprek wordt aangegaan met de ondernemer
Inf RUIMTE
over de invulling van de groenstrook aan de westkant. Eventueel een wo, 10
samenwerking tussen ondernemer, bewoners en gemeente.
oktober 2018

08-11-2018 Er wordt intern nagedacht over hoe de afvalinzameling zodanig
te organiseren dat er kostenverlagingen mogelijk zijn. De eerste, op het
eerste gezicht haalbare, ideeën worden nu verder getoetst op financiële
haalbaarheid etc.
01-11-2018 Antwoord wordt meegenomen bij art 43 vragen van F. van der
Lee
07-03-2018 De genoemde aspecten in de toezegging worden meegenomen
bij de herziening van de Nota Grondbeleid.
28-02-2018 In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018 zal onder
meer worden stilgestaan bij, en een doorkijk worden gegeven naar, de
voorjaarsnota 2019

18-10-2018 Toezegging wordt vertaald naar uitvoeringsagenda nieuwe
woonvisie in 2019.
07-11-2018 Eerste gesprek heeft plaatsgevonden. Nu input van partijen
verwerken en nogmaals bespreken.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID

Portefeuille Onderwerp
Toelichting
houder
C. van
Ontwerpbestemmingspla Toegezegd is dat in de toekomst bij publicaties locaties specifieker
Bokhoven n Heusden Buitengebied worden genoemd.
4de herziening

Behandeld in Stand van zaken

1557

C. van
Bokhoven

Beleidsplan openbare
Toegezegd is dat de aanbevelingen van de heer Verboog ter harte
verlichting 2018-2022 -1- worden genomen in de aanbestedingen voor dynamische verlichting.

Inf RUIMTE
wo, 13 juni
2018

25-06-2018 In het nog op te stellen plan van aanpak, dat zal volgen op het
vastgestelde beleidsplan, zullen de aanbevelingen van de heer Verboog
worden meegenomen in de uitwerking van de toepassingsmogelijkheden
van dynamische verlichting.

1561

C. van
Bokhoven

Beleidsplan openbare
Toegezegd is dat het nog op te stellen Plan van Aanpak wordt
verlichting 2018-2022 -2- voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inf RUIMTE
wo, 13 juni
2018

25-06-2018 Het nog op te stellen plan van aanpak zal worden uitgewerkt na
vaststelling van het beleidsplan. Zoals door de wethouder toegezegd zal het
plan van aanpak ook worden voorgelegd aan de raad.

1549

C. van
Bokhoven

Oversteekplaats
Toegezegd is dat vóór het nieuwe schooljaar de gevaarlijke
Kastanjelaan-west Drunen verkeerssituatie aan de Kastanjelaan-west in Drunen is aangepast.

Inf RUIMTE
wo, 18 april
2018

01-11-2018 Er is bezwaar tegen verplaatsing VOP aangetekend. Na de
beroepstermijn zal (afhankelijk van de weersomstandigheden) worden
verplaatst.

1497

M. van der
Poel

1101

C. van
Bokhoven

Voorbereidingskrediet
woningbouw Oranjeveld
en Von Suppéstraat 3 in
Drunen
2de Berap fietspaden
Tuinbouwweg

1575

C. van
Bokhoven

Vaststellen grenzen
bebouwde kom

1576

M. van der
Poel

Integraal voorstel plan
Steenenburg -1-

1577

M. van der
Poel

Integraal voorstel plan
Steenenburg -2-

1601

Blad 3/11

Inf RUIMTE
07-11-2018 Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad op 18
wo, 10
december worden bij de publicatie de locaties specifiek benoemd. Ook bij
oktober 2018 toekomstige plannen zal dit worden gedaan.

Toegezegd is dat wordt overlegd met Scala over het tijdstip waarop de Inf RUIMTE
locatie van de gymzaal kan vrijkomen.
wo, 21 juni
2017

07-03-2018 Het overleg met Scala is gestart.

Toegezegd is dat naar verwachting binnen 2 maanden terugkoppeling Inf RUIMTE
volgt over de nadere uitwerking m.b.t. de aanleg van een fietspad
wo, 27
langs de Tuinbouwweg.
november
2013
De gemeentelijke organisatie is bezig met de toekomstige grenzen van Inf RUIMTE
de bebouwde kom binnen onze gemeente. Toegezegd is dat aan het wo, 29
einde van het inspraaktraject zal een raadsvoorstel naar de raad
augustus
komen.
2018
Toegezegd is dat de raad zal worden geïnformeerd over het verloop
Inf RUIMTE
van de subsidieaanvraag.
wo, 29
augustus
2018
Toegezegd is dat de beuk in het park bij het kasteel door een
Inf RUIMTE
boomdeskundige bekeken wordt.
wo, 29
augustus
2018

14-11-2018 In november 2018 start bestuursopdracht om een vrijliggend
fietspad langs de Tuinbouwweg te realiseren.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID
1530

1412

1413

1516

1428

1541

Portefeuille Onderwerp
houder
P. van Steen 2de Berap Jeugdhulp

Toelichting

M. van der
Poel

Toegezegd is dat de omwonenden en buurtkinderen zullen worden
betrokken bij de invulling van het bouwplan/openbare ruimte.

Bestemmingsplan
Rembrandtlaan
Oudheusden -1-

Behandeld in Stand van zaken

Toegezegd is dat op het moment dat de analyse van de verschuivingen Inf RUIMTE
binnen het budget Jeugdhulp beschikbaar is, de raad hierover wordt wo, 29
geïnformeerd.
november
2017

Inf RUIMTE
wo, 7
september
2016
M. van der Bestemmingsplan
Toegezegd is dat de raad op de hoogte wordt gehouden van de
Inf RUIMTE
Poel
Rembrandtlaan
verdere uitwerking van de concrete bouwplannen.
wo, 7
Oudheusden -2september
2016
C. van
LED sportveldverlichting Toegezegd is dat de kaders voor dergelijke voorstellen zullen worden Inf SML di, 29
Bokhoven LTC de Hoge Heide en
ontwikkeld. Zij verwacht dat deze vóór de zomer 2018 naar de raad
augustus
RKDVC
zullen komen.
2017
P. van Steen Actuele informatie over Toegezegd is dat de portefeuillehouder de vragen van D.M.P. Heusden Inf SML do, 1
transities
en Gemeentebelangen schriftelijk beantwoordt.
december
2016
M. van der Initiatief Herpt Dorpshuis Toegezegd is dat de portefeuillehouder bij de raad terug komt op
Inf SML do, 1
Poel
2.0 2017
welke wijze de gemeente waarborgt en monitort dat de subsidie
februari 2018
toekomt aan het sociaal domein.

21-02-2018 De verschuivingen van de budgetten per gemeente worden
verwerkt in de jaarrekening 2017. Zodra deze gereed zijn worden deze
verwerkt in de regionale jaarrekening van Hart van Brabant. In de
raadsinformatiebrief van december (eind december gedeeld) staat
informatie over de verschuivingen in budgetten op regionaal niveau .

19-03-2018 Op dit moment zijn er onvoldoende financiële middelen
beschikbaar. Dit wordt betrokken bij het Sport investeringsprogramma.

09-11-2018 De gesprekken tussen de Stichting Dorpshuis Herpt en het
bisdom over de exacte prijs lopen nog. Naar verwachting worden in het
eerste kwartaal 2019 stappen gezet die teruggekoppeld worden aan uw
raad.

1542

M. van der
Poel

Initiatief Herpt Dorpshuis Toegezegd is dat het concept Aanwijzingsbesluit DAEB (Diensten van
2.0 2017 -2Algemeen Economisch Belang) met de raad wordt gedeeld ter
informatie.

1543

T. Blankers

Burgerinitiatief Hart voor Toegezegd is dat de aandelenconstructie als zekerheidsstelling voor de Inf SML do, 1 19-03-2018 Onderzoek wordt naar verwachting einde dit jaar (2018)
Haarsteeg -1gemeente nader wordt onderzocht.
februari 2018 afgerond.

1545

T. Blankers

Burgerinitiatief Hart voor Toegezegd is dat het concept Aanwijzingsbesluit DAEB (Diensten van
Haarsteeg -3Algemeen Economisch Belang) met de raad wordt gedeeld ter
informatie.

Blad 4/11

Inf SML do, 1 09-11-2018 Er is nog geen sprake van een akkoord tussen de Stichting
februari 2018 Dorpshuis Herpt en het Bisdom. Ondertussen wordt met Herpt ook
gesproken over de inspanningen in het Sociaal Domein. De aanwijzing DAEB
is nog niet aan de orde. Zodra deze gereed en beschikbaar is, wordt deze ter
informatie toegezonden.

Inf SML do, 1 19-03-2018 Lopende het project zal de raad hier verder over geïnformeerd
februari 2018 worden.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID

Portefeuille Onderwerp
houder
T. Blankers Burgerinitiatief Hart voor
Haarsteeg -4P. van Steen Huisvesting
consultatiebureau
Vlijmen
P. van Steen Regiovisie / spoorboekje
beschermd thuis in regio
Hart van Brabant
C. van
Toezeggingenlijst
Bokhoven

Toelichting

Behandeld in Stand van zaken

Toegezegd is dat de subsidie aan het dorpshuis wordt geoormerkt
(conform de vigerende verordening).
Toegezegd is dat met de GGD in gesprek wordt gegaan inzake de
(huur)bijdrage aan het consultatiebureau.

Inf SML do, 1 20-03-2018 Deze toezegging wordt meegenomen binnen het project.
februari 2018
Inf SML do, 1 27-02-2018 het gesprek met de GGD over onder andere de (huur)bijdrage
februari 2018 aan het consultatiebureau staat gepland op 6 maart 2018.

Toegezegd is dat wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn in het
traject, deze worden teruggekoppeld aan de Raad.

Inf SML do, 11
oktober 2018

Toegezegd is dat de toezeggingenlijst grondig wordt ge-update.

Inf SML do, 11 12-11-2018 De lijst met toezeggingen krijgt extra aandacht. Vanaf heden
oktober 2018 wordt de lijst voorafgaand aan de raadscyclus de lijst onder de loep
genomen en wordt nagegaan of deze actuele informatie bevat.

1521

T. Blankers

Toegezegd is dat nadere informatie wordt gegeven over de
verschillende activiteiten in het kader van Samenwerking
arbeidsmarktregio en de verschillende budgetten.

Inf SML do, 12 07-11-2018 We zitten in regionaal verband nog niet op één lijn als het gaat
oktober 2017 om een mogelijke bundeling van lokale middelen richting de
arbeidsmarktregio ten behoeve van de regionale werkgeversdienstverlening.
Naar verwachting zal hierover in het kader van de begroting 2019 van Hart
van Brabant een besluit worden genomen.

1558

P. van Steen bespreking antwoordbrief Toegezegd is dat om (naast het oude contract en visie) ook het nieuwe Inf SML do, 19 12-11-2018 De nieuwe vierjarige prestatieovereenkomst zal worden
art. 61 inzake Bibliotheek concept prestatiecontract 2019 eerst voor te leggen aan de raad (in de april 2018
gebaseerd op de uitkomsten van de kaderstellende discussie in de
Heusden
toegezegde behandeling tijdens de infovergadering eind dit jaar)
Informatievergadering Samenleving op 29 november 2018.

1505

M. van der
Poel

Integraal Huisvestingsplan Toegezegd is dat bij het volgende IHP ook het d’Oultremont (OMOOnderwijs 2017-2026 -4- school) wordt meegenomen.

Inf SML do, 22 12-03-2018 Het d'Oultremontcollege wordt meegenomen in de
juni 2017
eerstvolgende actualisatie van het IHP

1506

M. van der
Poel
M. van der
Poel

Integraal Huisvestingsplan Toegezegd is dat het IHP zal elke twee jaar wordt geactualiseerd.
Onderwijs 2017-2026 -5Integraal Huisvestingsplan Toegezegd is dat als er ingrijpende wijzigingen zijn in het IHP de raad
Onderwijs 2017-2026 -6- hierover wordt geïnformeerd. De wethouder zal bekijken in welke
vorm deze informatie naar de raad zal komen.

Inf SML do, 22 14-11-2018 In 2019 wordt het IHP geactualiseerd
juni 2017
Inf SML do, 22 13-03-2018 Bij ingrijpende wijzigingen zal de wethouder de raad hierover
juni 2017
informeren. Eventuele ingrijpende wijzigingen worden meegenomen in een
eerstvolgende actualisatie van het IHP

1546
1547

1603

1604

1507

1396
1397

Actuele informatie over
transities

P. van Steen Richting nieuwe aanpak
van schulden
P. van Steen Richting nieuwe aanpak
van schulden -2-

Blad 5/11

Toegezegd is dat de suggestie om inzet van deurwaarders in het
traject te onderzoeken wordt meegenomen.
Toegezegd is dat de kosten en opbrengsten voor zover mogelijk
inzichtelijk worden gemaakt ten behoeve van de evaluatie van sociale
opbrengsten en effecten van de aanpak van schulden.

Inf SML do, 23 31-01-2017 suggestie wordt later dit jaar opgepakt
juni 2016
Inf SML do, 23 31-01-2017 oppakken irt traject O3 en De Schroef voor het maken van
juni 2016
prestatieafspraken en verantwoordingssystematiek.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID

Toelichting

1470

Portefeuille Onderwerp
houder
C. van
Krediet renovatie
Bokhoven kunstgrasvelden RKDVC
en VV Haarsteeg -2-

1579

T. Blankers

Vervolg Burgerinitiatief
Hart voor Haarsteeg -1-

Toegezegd is dat als de concept geldleningsovereenkomst gereed is,
de wethouder hiermee terug naar de raad komt .

1580

T. Blankers

Vervolg Burgerinitiatief
Hart voor Haarsteeg -2-

1119

M. van der
Poel

Hondenbeleid

1537

P. van Steen Voorgenomen deelname
aan ICT Coöperatieve
Beware U.A. -2P. van Steen Kadernota 2018 en
wijzigingen
gemeenschappelijke
regeling GGD Hart voor
Brabant -2C. van
Krediet voor sporthal
Bokhoven Dillenburg -1-

1476

1402

1403

C. van
Bokhoven

Krediet Sporthal
Dillenburg -2-

1492

T. Blankers

Aanvullend krediet voor
sporthal Dillenburcht -2-

Blad 6/11

Behandeld in Stand van zaken

Toegezegd is dat de raad een overzicht ontvangt van het verschil
Inf SML do, 26
tussen de huurprijs die is afgesproken en de huurprijs als die 50% zou januari 2017
zijn geweest van de structurele lasten voor de gemeente (op basis van
dit uitgangspunt is oorspronkelijk de huur vastgesteld). Dit kan de
wethouder pas aangeven op het moment dat de werkelijke kosten
bekend zijn.

07-11-2018 de werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en de velden zijn
opgeleverd. Onderdeel van de aanbesteding was een bedrag voor SROI en
groot onderhoud. Deze onderdelen moeten worden omgezet naar reguliere
budgetten zodat de werkelijke kosten vergeleken kunnen worden met de
huren en bepaald kan worden welk percentage de vereniging betaald aan
huur

Inf SML do, 30
augustus
2018
Toegezegd is dat de criteria inzake buurthuisfunctie en commerciële Inf SML do, 30
functie nader worden beschreven en toegezonden aan raad.
augustus
2018
Toegezegd is dat er wordt gekeken of duidelijker gecommuniceerd kan Inf SML do, 30 07-11-2018 Komgrenzen moeten nog door de raad worden vastgesteld. E.a.
worden over waar de grens van de bebouwde kom ligt.
januari 2014 zal 1e kwartaal 2019 gebeuren. Hierna zal hierover gecommuniceerd
worden.
Toegezegd is dat de raad op de hoogte wordt gehouden inzake het
350.000 werkkapitaal. Indien er meer budget nodig is komt de
wethouder tijdig terug naar de raad.
Toegezegd is dat de portefeuillehouder de EHBO-verenigingen zal
verzoeken een plan op te stellen voor 1) een betere bereikbaarheid ’s
nachts en in het weekend 2) meer AED-voorlichting en -opleiding

Inf SML do, 30
november
2017
Inf SML do, 9
maart 2017

27-02-2018 Besluit over deelname aan de coöperatie is inmiddels door de
raad besloten. Vooralsnog is het budget toereikend.

Toegezegd is dat bij de herinrichting van het park (de Schroef) de
mogelijkheid van extra parkeergelegenheid wordt meegenomen.31-8
EV. Uit portefeuillehoudersoverleg met wethouder H. van Aart:
Bedoeld wordt uitbreiding huidige parkeerplaats de schroef
Toegezegd is dat tot sloop van Sporthal Onder de Bogen wordt
overgegaan. De herinrichtingsplannen van het gebied wordt aan de
raad voorgelegd.
Toegezegd is dat wordt nagevraagd of men in het voortraject met de
juiste kennis een clausule had kunnen opnemen met voorbehoud van
besluitvorming voor de aanbesteding in een politiek klimaat. Zodat de
termijn pas van start gaat nadat dit in de raad aan de orde is geweest.

R di, 12 juli
2016

05-09-2016 31-8 EV. Uit portefeuillehoudersoverleg met wethouder H. van
Aart: Bedoeld wordt uitbreiding huidige parkeerplaats de schroef

R di, 12 juli
2016

08-03-2017 Op een later moment wordt besloten hoe het vrijgekomen
terrein wordt ingericht.

R di, 16 mei
2017

19-03-2018 Concept memo is opgesteld. Bouwkunde voert nader onderzoek
uit.

06-11-2018 College heeft op 25 september besloten om het AED netwerk
van de gemeente uit te breiden met AED’s die 24 uur per dag beschikbaar
zijn om zo een dekkend netwerk te krijgen zodat de gemeente Hartveilig is.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID
1584

Portefeuille Onderwerp
houder
T. Blankers Vervolg Burgerinitiatief
Hart voor Haarsteeg
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Toelichting

Behandeld in Stand van zaken

Toegezegd is de vraag inzake de waarde van het pand nader te
R di, 18
beantwoorden. Waarde van het pand U heeft in de beantwoording
september
aangegeven dat de commerciële huurwaarde van het pand € 40.000 is. 2018
Dat betekent dat het pand rond de 4 ton waard zal zijn. De stichting
koopt het pand echter al voor 536.000 euro en gaat vervolgens nog
eens flink verbouwen. Dit roept bij ons de vraag op of het pand niet te
duur wordt aangekocht. Bij aankoop zal het pand al onder water staan
en dan moet er nog eens flink verbouwd gaan worden. Wil je bij een
bank een geldlening, dan zal je een taxatierapport moeten overleggen.
Heeft de wethouder een taxatierapport ontvangen? Zo ja, dan willen
wij graag inzagen in dat rapport. Zo niet, dan zouden wij bij het
volgende raadsvoorstel een taxatierapport ter inzage willen zien. Als
raad kunnen wij dan de risico’s inschatten en onze verantwoording
nemen. Toelichting: als je weet wat de waarde van het pand na
verbouwing is dan weet je ook welk risico je loopt als gemeente. Als
raad kun je dan een inschatting maken van het risico en vervolgens je
verantwoording nemen.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID
1585

1606

1607

Portefeuille Onderwerp
Toelichting
houder
T. Blankers Burgerinitiatief Hart voor Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief zijn de volgende vragen
Haarsteeg
gesteld: 1. Hoe gaat de gemeente waarborgen dat bij verkoop van het
pand de gemeente naar rato deelt in de positieve kasstroom? Wordt
er een hypotheek gevestigd door de gemeente?2. Graag zouden wij
zien dat u in de geldleningsovereenkomst opneemt dat de stichting
geen geldleningen mag verstrekken aan derden of zich borg mag
stellen voor andere vennootschappen. Bent u bereidt om dit op te
nemen?3. Hoe waarborgt u dat het Buurthuis geen exorbitante
huurprijs gaat betalen (zoals bij de Korf is gebeurd)?4. Graag
ontvangen wij bij de concept geldleningsovereenkomst een overzicht
van de geldstromen vanuit de gemeente naar de Stichting Hart voor
Haarsteeg, Buurthuis inclusief geld voor “Buurt bestuurt” en waaruit
dit wordt betaald. Waarvoor dienen de middelen? (in overzicht
infographic wordt bijvoorbeeld het bedrag aan kwijtschelding niet
opgenomen. Graag inzage welke middelen beschikbaar komen en
waaruit ze worden betaald).5. Wat heeft u nu toegezegd aan de
Haarstek? Wat als de stichting binnen enkele jaren geld nodig heeft
om de buurthuisfunctie in leven te houden, dan wel geld nodig is voor
aanpassingen aan het pand voor de buurthuisfunctie, bent u dan
bereid om dit aan te vullen?6. Is de huurprijs en splitsing tussen
commercieel en niet commercieel door een makelaar vastgesteld en
vastgelegd in een taxatierapport?7. De grote zaal wordt gebruikt voor
niet commercieel en bij grote evenementen. Wat wordt bedoeld met
grote evenementen?8. Worden alle personeelsactiviteiten in het
dorpscafé door niet-vrijwilligers gedaan en betaald conform de van
toepassing zijnde CAO? Hoe wordt er gewaarborgd dat er geen
vrijwilligers aan de slag gaan bij het Dorpscafé (bijvoorbeeld voor
ondersteunende werkzaamheden)?9. en 10 zie blok ambtelijke
toelichting
T. Blankers Vervolg Burgerinitiatief
De prestaties in het Sociaal Domein kunnen alleen integraal door het
Hart voor Haarsteeg -1- college worden opgesteld. Toezegging: Als de afspraken klaar zijn voor
2019 kan hij deze ter informatie toezenden, zodat de doelen duidelijk
zijn. Dit zal jaarlijks worden bekeken, al naar gelang de behoefte in
Haarsteeg.
T. Blankers Vervolg Burgerinitiatief
Toegezegd is dat de suggestie om een professional in te huren inzake
Hart voor Haarsteeg -2- het Sociaal Domein mee wordt genomen naar Hart voor Haarsteeg.
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Behandeld in Stand van zaken
R di, 18
september
2018

R di, 18
september
2018

R di, 18
september
2018

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID
1608

Portefeuille Onderwerp
houder
T. Blankers Vervolg Burgerinitiatief
Hart voor Haarsteeg -3-

1609

T. Blankers

Vervolg burgerinitiatief
Hart voor Haarsteeg -4-

1610

T. Blankers

Vervolg Burgerinitiatief
Hart voor Haarsteeg -4-

1611

M. van der
Poel

Integraalvoorstel Plan
Steenenburg

1613

M. van der
Poel

Evaluatie omgekeerd
inzamelen -1-

1614

M. van der
Poel

Evaluatie omgekeerd
inzamelen -2-
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Toelichting

Behandeld in Stand van zaken

De huurwaarde van 40.000 euro is door een makelaar ingeschat. Er
wordt nog geïnformeerd naar de waarde verhoging als er wordt
verbouwd. Mevrouw Van der Heijden (Heusden Transparant) licht toe
dat de aankoopprijs veel hoger ligt. Gevraagd wordt hoe de
marktwaarde en de lening zich hier verhouden en welke risico’s de
gemeente loopt. De wethouder gaat ervan uit dat de ondernemers
hier alert op zijn. Toezegging: Hij zal dit navragen en gelijk
beantwoorden met de technische vragen.
Toegezegd is dat de suggestie van GroenLinks om niet alleen te
evalueren maar ook te evolueren. Het is belangrijk de raad blijvend en
zorgvuldig te informeren over dit onderwerp.
Men is verrast door de woorden van de wethouder omdat men geen
oordeel kon vormen door ondeugdelijke gepresenteerde cijfers van de
exploitatie-opzet. De wethouder heeft nu aangegeven dat deze nu wel
deugdelijk zijn, maar het staat niet in dit voorstel. Men wil weten
waarom het niet in het raadsvoorstel staat, omdat hierin een andere
mening staat aangegeven en dat men geen deugdelijk oordeel kan
vellen. Er wordt benadrukt dat als de wethouder met de conceptgeldleningsovereenkomst naar de raad komt, dit beter onderbouwd
zal moeten worden. Toegezegd is dat dit wordt aangepast in de
overeenkomst.
Toegezegd is dat men met omwonenden, waaronder de bewoners van
Het Hof (Nieuwkuijk), in gesprek gaat over de nadere invulling van het
plan.

R di, 18
september
2018

R di, 18
september
2018

08-11-2018 De nieuwe projectleider Steenenburg heeft tijdens de
informatiedag over de renovatie van het kasteel de eerste contacten gelegd
met de bewoners. In overleg met de bewoners wordt een nader
kennismakingsmoment gepland om te bekijken welke vervolgstappen
samen worden opgepakt.

Uiteindelijk is omgekeerd inzamelen goedkoper. Het is anders niet uit
te leggen aan de inwoners. Men heeft geprobeerd om meer uitleg te
geven, maar alleen de informatie over de tariefverhoging is blijven
hangen. Toegezegd is dat zo goed mogelijk de informatie hierover te
blijven verspreiden. Een aantal aangedragen suggesties zullen
bijdragen tot een verbetering.
Toegezegd is dat de fracties worden uitgenodigd via de griffie om
hierbij mee te denken. De volgende stap is om de milieustraat goed te
bekijken, omdat hier milieuwinst en een kostenbesparing te behalen
zijn. De suggestie van het pasjessysteem wordt hierbij meegenomen.

R di, 18
september
2018

08-11-2018 In de communicatie naar inwoners zal steeds nut en noodzaak
van afvalscheiding en -preventie worden benadrukt. Wanneer aan de orde
zal ook worden ingegaan op wijzingen in afvalinzameling en het waarom
daarvan.

R di, 18
september
2018

08-11-2018 Gezocht wordt naar mogelijkheden om de milieustraat zo
(kosten)efficient te laten functioneren. De invoering van een pasjessysteem
staat op de planning voor 2019.

R di, 18
september
2018
R di, 18
september
2018

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID
1615

1617

1518

1583

1590

1591

1457

Portefeuille Onderwerp
houder
M. van der Evaluatie omgekeerd
Poel
inzamelen -3-

C. van
Bokhoven

Toelichting

Behandeld in Stand van zaken

Toegezegd is dat de suggestie om voorbeelden te noemen in de
communicatie over te nemen.

R di, 18
september
2018

08-11-2018 De suggestie die werd gedaan is om mensen die het restafval
weten te beperken
aan het woord te laten in gemeentelijke publicaties, zodat anderen hiervan
kunnen leren. Het jaar 2019 zal worden benut om ook positieve verhalen
over afvalscheiding (door 'afvalambassadeurs') te vertellen.

R di, 18
september
2018

06-11-2018 Wordt opgepakt na het onherroepelijk worden van de
omgevingsvergunning/bestemmingsplan. Op zijn vroegst eind 2018,
mogelijk pas over enkele jaren.

Bestemmingsplan Elshout De Omgevingsdienst rapporteert over de systemen, de controles en de
Oostersweg 1
bedrijfsvoering. De gemeente probeert het gesprek aan te gaan met
de omgeving, de ondernemer, de GGD en de Omgevingsdienst.
Toegezegd is dat de raad wordt geïnformeerd over de resultaten van
de monitoring.
C. van
Led-sportverlichting LTC Toegezegd is dat de zorgen van de raad over het beleid worden
Bokhoven de Hoge Heide en RKDVC meegenomen. In het najaar volgt er een co-productie tussen sport en
-1duurzaamheid. In de eerste helft van 2018 komt deze op de agenda.
De strekking van de motie (BABS nr. 266) zal worden meegenomen om
de kostenbesparingsmogelijkheden van led-verlichting te zijner tijd
voor een aantal accommodaties te onderzoeken. De suggestie dat
Energiek Heusden hierbij een hand kan helpen wordt meegenomen.
T. Blankers Jaarverslag en
Het kiezen van de projectontwikkelaars gebeurt vaak een-op-een en
jaarrekening 2017: beleid kan te maken hebben met afspraken uit het verleden, bouwclaims of
keuze
met eigendommen. Wellicht kunnen hiervoor bij het beleid
projectontwikkelaars
duidelijkere criteria worden aangegeven. Het college neemt de
aandachtspunten ter harte en komt in het najaar terug met een
voorstel (toezegging).
C. van
Beleidsplan Openbare
Er moet nog een afweging worden gemaakt over 5G en wifi, in relatie
Bokhoven Verlichting 2018-2022 -1- tot de lichtmasten. Toegezegd is dat de raad hierin eerst wordt
geconsulteerd omtrent de volksgezondheid. De planning is om het
eerste kwartaal 2019 het plan van aanpak klaar te hebben en voor te
leggen.
P. van Steen Aanjager zorg en
Toegezegd is dat een (tussentijdse) evaluatie na een half jaar geen
veiligheid
probleem is. Men houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.
Over een jaar komt men terug met de resultaten.
M. van der Begroting 2017, leges en Toegezegd is dat medio 2017 een tussenevaluatie te geven over wat
Poel
tarieven, financiële
er is gerealiseerd vanuit de Woonvisie en vraagt of dit voldoende is.
verordening Heusden -3-
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R di, 19
september
2017

R di, 3 juli
2018

R di, 3 juli
2018

R di, 3 juli
2018
R do, 10
november
2016

16-10-2018 De evaluatie van de Woonvisie als opmaat naar een nieuwe
woonvisie vindt in het 1e kwartaal van 2019 plaats. Hierin wordt niet alleen
aandacht besteed aan gerealiseerde onderwerpen, maar ook de
aanbevelingen van de Rekenkamer, marktontwikkelingen en
woningbouwprojecten.

Overzicht Toezeggingen raads- en informatievergaderingen
Bron: BABS; Peildatum 15 november 2018
ID
1218

Portefeuille Onderwerp
houder
P. van Steen Programma Begroting
2015 - Social Return

1563

C. van
Bokhoven

Gemeentelijke
eigendommen

1566

T. Blankers

Jaarrekening en
Jaarverslag:
Bestemmingsplannen
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Toelichting
toegezegd is dat er een overzicht ter beschikking wordt gesteld
waarop de social return staat aangegeven.

Behandeld in Stand van zaken

R do, 13
november
2014
Er wordt gekeken naar verduurzaming van gebouwen. De lijst gaat
R do, 28 juni
over verschillende categorieën van gebouwen. Deze lijst is dynamisch. 2018
Op dit moment wordt een update gemaakt van deze lijst. Men is nog
steeds bezig met het afstoten van panden. Deze lijst komt beschikbaar
in het najaar. Toegezegd wordt dat het oude rapport (een boekwerk
over de gemeentelijke eigendommen) gelijktijdig met de update van
deze lijst wordt toegestuurd.
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de bestemmingsplannen, onder R do, 28 juni
meer wat is nu het resultaat over 2017. Het antwoord was zeer
2018
summier. Toegezegd is dat de vragen binnenkort schriftelijk worden
beantwoord. De doelstelling is 100% te halen.

19-03-2018 Maandelijks ontvangen wij overzichten van Baanbrekers

