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Beste meneer Kleian, 

 

In antwoord op uw brief van 4 februari 2019 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vragen over de afgedane toezeggingen. 

 
Vraag 
“Medio november ontvingen wij een geactualiseerd overzicht van nog openstaande 
toezeggingen welke gedaan zijn in de raadsvergaderingen en 
informatiebijeenkomsten tot en met 15 november 2018.  
Wij constateren dat in de diverse lijsten, een aantal toezeggingen niet meer 
worden genoemd en sommigen nog wel met daarbij vermeld de wijze van 
afdoening.  
Graag vernemen wij wat de acties zijn geweest in relatie tot toezeggingen die nog 
wel voorkwamen in het overzicht van oktober 2018 en (zonder toelichting en/of 
verklaring) niet meer voorkomen in de overzichten van 15 november 2018.” 
 
Antwoord  

U vraagt om een nadere toelichting op 29 toezeggingen. Daarvan waren er op  

15 november 2018 zeven nog niet afgedaan. Deze zeven toezeggingen waren dus 

nog in behandeling en staan in de lijst met openstaande toezeggingen van  

15 november 2018. 

Negen toezeggingen zijn afgedaan met het toezenden van een memo of 

raadsinformatiebrief (RIB) en vier door een raads- of collegebesluit. Twee 

toezeggingen bleken gelijk te zijn aan andere toezeggingen en zijn afgedaan met 

een verwijzing. Beide laatste zijn nog in behandeling. 

Twee toezeggingen zijn afgedaan met een verwijzing naar een thema-avond of 

raadswerkgroep en één met een evaluatie. 

Ten slotte zijn er vier toezeggingen die achterhaald zijn door de tijd en/of 

meegenomen worden in andere projecten.  

 

 

 

H.J. Kleian 
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De bijlage bij deze antwoordbrief bevat een overzicht van de door u vermelde 

toezeggingen uit de diverse informatie- en raadsvergaderingen. Bij iedere 

toezegging is vermeld of deze nog in behandeling is of door welke actie deze is 

afgedaan. 

 

Om de informatie over afgedane toezeggingen te verbeteren en vragen te 

voorkomen, zullen we de overzichten met toezeggingen die in IBABS worden 

gepresenteerd, aanpassen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 



 

 

Blad 1/6 

Afgedane toezeggingen vanuit de raadsvergaderingen 

Periode 1 oktober – 15 november 2018 

 
ID Portefeuille

houder 
Onderwerp Toelichting Behandeld in Afgedaan met Uitgevoerde actie 

1564 M. van der 
Poel 

jaarrekening en jaarverslag 2017 Toegezegd is dat de geformuleerde aandachtspunten van het 
accountantsverslag serieus worden genomen en men komt op een 
later moment hierop terug tijdens de begroting of eerder. 

R do, 28 juni 
2018 

09-11-2018: 
raadsinformatie-
brief 
(zie IBABS) 

Toezenden RIB via IBABS. 

1567 M. van der 
Poel 

Uitgangspunten grondexploitaties: 
Woningbouwplanning 

Toegezegd is dat begin 2018 wordt aangeven welke type woningen dit 
jaar en volgend jaar in de planning staan. 

R di, 19 
december 
2017 

20-03-2018: 
memo aan de 
raad 

Toezenden memo op 20-3-2018 via 
IBABS. 

1568 M. van der 
Poel 

Jaarrekening en jaarverslag 2017: 
beheer Poort van Heusden 

Het college is altijd bevoegd om een lekkend dak te repareren. 
Toegezegd wordt dat men altijd naar de raad komt voor grootschalige 
acties. Door deze toezegging is de motie overbodig 

R do, 28 juni 
2018 

R di, 18 
september 2018 

De grootschalige renovatie is besproken 
en goedgekeurd in de raad op 18 sept 
2018 zonder wensen of bedenkingen. 

1569 C. van 
Bokhoven 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorjaarsnota 2018: 
onderhoudskosten zwembad Het Run 

Bij de beantwoording van de technische vragen is aangegeven dat er 
geen middelen zijn opgenomen voor de onderhoudskosten, terwijl in 
een openbaar memo is aangegeven in 2019 454.000 euro aan 
onderhoudskosten is begroot. Wanneer ontvangt men de juiste 
informatie? Toegezegd is dat dit extra wordt nagekeken. Jaarlijks zou 
er gemiddeld 100.000 euro aan onderhoudskosten zijn begroot. 
Daarnaast is er nog een structurele bijdrage om Het Run open te 
houden. Dan is het antwoord niet juist geweest dat er geen middelen 
in de begroting zitten voor het onderhoud. Er volgt verduidelijking. De 
meerjarige onderhoudskosten worden nog in beeld gebracht. 

R do, 28 juni 
2018 

C di, 9 oktober 
2018 

Dit is verduidelijkt in de 
raadsinformatiebrief van 9 oktober 2018 
waarin de raad is geïnformeerd over een 
besluit van het college over de wijze 
waarop Het Run de komende periode zal 
worden geëxploiteerd (vooruitlopend op 
vaststelling van de gemeentebegroting 
op 8 november 2018 en het MJOP van 18 
december 2018). 



 

 

Blad 2/6 

ID Portefeuille
houder 

Onderwerp Toelichting Behandeld in Afgedaan met Uitgevoerde actie 

1584 T. Blankers Vervolg Burgerinitiatief Hart voor 
Haarsteeg 

Toegezegd is de vraag inzake de waarde van het pand nader te 
beantwoorden.   
Waarde van het pand  
U heeft in de beantwoording aangegeven dat de commerciële 
huurwaarde van het pand € 40.000 is. 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 inzage 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. 

R di, 18 
september 
2018 

C di, 20 november 
2018 

Van deze toezegging is het onderwerp 
gewijzigd. In oktober was het onderwerp 
‘Landgoed Steenenburg’. Dit is op 8 nov 
gecorrigeerd in ‘Vervolg Burgerinitiatief 
Hart voor Haarsteeg’. Deze toezegging 
stond in de lijst van 15 november als een 
open (nog lopende) toezegging. 
 

1586 C. van 
Bokhoven 

Groenstructuurplan 2018-2022 -1- Alle omvormingen van groen in de openbare ruimte vinden in 
gezamenlijkheid met de buurt plaats. De StiKa-regeling 
(StimuleringsKader) bestaat al langer. Hiervan wordt regelmatig 
gebruik gemaakt in deze gemeente. Dit is al zichtbaar in het 
buitengebied. Toezegging: het is goed om hiervan een overzicht te 
maken en naar de raad te sturen. 

R di, 3 juli 
2018 

C di, 23 oktober 
2018 

Raadsinformatiebrief is verstuurd op 25 
oktober 2018. 

1587 C. van 
Bokhoven 

Groenstructuurplan 2018-2022 -2- Toegezegd is dat het inkleuren van de wielen en de Kaagdijk 
schriftelijk wordt doorgegeven. 

R di, 3 juli 
2018 

C di, 23 oktober 
2018 

Raadsinformatiebrief is verstuurd op 25 
oktober 2018. 

1588 C. van 
Bokhoven 

Waterplan 2018-2022 -1- Toegezegd is dat navraag wordt gedaan over de roze straten en dit 
schriftelijk zal worden beantwoord (de roze straten op de kaart zijn 
individuele straten die niet afgekoppeld kunnen worden. Dit is een 
vreemde situatie. Hij neemt aan dat de woningen wel afgekoppeld 
kunnen worden). 

R di, 3 juli 
2018 

30-10-2018: 
raadsinformatie-
brief verstuurd 

Raadsinformatiebrief is verstuurd op 30 
oktober 2018. 

1589 C. van 
Bokhoven 

Waterplan 2018-2022 -2- Het college kan gebieden aanwijzen waarin bewoners binnen vier 
weken moeten zorgdragen voor de afkoppeling. Hoe gaat het college 
hiermee om, gebeurt dit per wijk of per kern? Is de periode van vier 
weken niet te kort? Een termijn van twee of drie maanden is 
wenselijker. Toegezegd wordt dat akkoord wordt gegaan met drie 
maanden en wel de druk erop blijven zetten om hierop te handhaven. 

R di, 3 juli 
2018 

30-10-2018: RIB 
verstuurd 

Raadsinformatiebrief is verstuurd op 30 
oktober 2018. 

 

  



 

 

Blad 3/6 

Afgedane toezeggingen vanuit de Informatievergaderingen Ruimte 

Periode 1 oktober – 15 november 2018 
ID Portefeuille

houder 
Onderwerp Toelichting Behandeld in Afgedaan met Uitgevoerde actie 

743 M. van der 
Poel 

Randweg Vlijmen Oost (2) Toegezegd is dat met de inpassing zal worden gekeken of beplanting 
langs de polderwegen mogelijk is. 

Inf RUIMTE 
wo, 22 juni 
2011 

06-11-2018: 
beplanting wordt 
meegenomen bij 
realisatie GOL 

De beplanting wordt meegenomen bij de 
realisatie van de GOL. 

1014 M. van der 
Poel 

Voorontwerpbestemmingsplan VAL 
BV 

Toegezegd is dat naar aanleiding van de behandeling in de vergadering 
de gestelde vragen, die naar de griffie  worden gemaild, door het 
college beantwoord worden. 

Inf RUIMTE 
wo, 6 maart 
2013 

08-11-2018: de in 
2013 gestelde 
vragen zijn niet 
actueel meer 

Het bestemmingsplan is ingetrokken. Dit 
ligt nu bij de provincie. 

1497 M. van der 
Poel 

Voorbereidingskrediet woningbouw 
Oranjeveld en Von Suppéstraat 3 in 
Drunen 

Toegezegd is dat wordt overlegd met Scala over het tijdstip waarop de 
locatie van de gymzaal kan vrijkomen. 

Inf RUIMTE 
wo, 21 juni 
2017 

 Dit loopt nog en deze toezegging staat 
nog op de lijst van 15 november 2018. 

1498 M. van der 
Poel 

Voorbereidingskrediet woningbouw 
Oranjeveld en Von Suppéstraat 3 in 
Drunen -2- 

Toegezegd is dat de portefeuillehouder in gesprek gaat met de 
omwonenden, Woonveste en Scala over het plan van de bewoners 
voor de Von Suppéstraat. 

Inf RUIMTE 
wo, 21 juni 
2017 

C di, 18 
september 2018 

Er is 2x (16 nov 2017 en 27 maart 2018) 
met de omwonenden gesproken. 

1532 M. van der 
Poel 

Landgoed Steenenburg -2- Toegezegd is dat als het renovatieplan van het kasteel beschikbaar is, 
dit aan de raad wordt gezonden. 

Inf RUIMTE 
wo, 29 
november 
2017 

R di, 18 
september 2018 

Het bestek van de renovatie is in de raad 
behandeld. 

1540 C. van 
Bokhoven 

Tijdelijke woonruimte (buitenlandse) 
seizoenarbeiders bij agrarische 
bedrijven 

Met regelmaat wordt er bij agrarische bedrijven tijdelijke woonruimte 
gerealiseerd voor, vaak buitenlandse, seizoenarbeiders. DMP-Heusden 
vind het goed om te constateren dat deze huisvesting qua veiligheid 
en inrichting meer is dan een schamele overnachtings- en 
verblijfsruimte. Echter wij zien ook dat deze ‘tijdelijke woonunits’ vaak 
niet binnen de grenzen van de vigerende Bestemming Plannen worden 
gepositioneerd. Het is ons bekend dat het college in voorkomende 
gevallen de mogelijkheid heeft om, incidenteel, af te wijken van het 
BP. Deze afwijkingen zijn altijd van een tijdelijke aard en moeten per 
situatie uniek en inhoudelijk sterk beargumenteerd, worden 
onderbouwd. Kan de wethouder aangeven: 
• Welke argumentatie wordt gebruikt om af te kunnen wijken van de 
vigerende BP’s? 
• Hoeveel van dit soort situaties er in gemeente Heusden bestaan? 
• Welke looptijden en doorlooptijden gelden voor deze situaties? 
• Vindt u verrommeling van het buitengebied ondergeschikt aan het 
economische belang van de agrarische individuele ondernemer? 
Toegezegd is dat de schriftelijke beantwoording met aanvulling aan de 
raad ter beschikking wordt gesteld. 

Inf RUIMTE 
wo, 29 
november 
2017 

30-11-2017: 
toezending 
aangevuld memo  

Dit memo is via IBABS toegezonden aan 
de raad op 6 december 2017. 



 

 

Blad 4/6 

ID Portefeuille
houder 

Onderwerp Toelichting Behandeld in Afgedaan met Uitgevoerde actie 

1551 M. van der 
Poel 

memo college inzake beleidsregel 
particuliere woningbouwverzoeken -
2- 

Toegezegd is dat daar waar ruimte ontstaat in de programmering 
(door mutaties) deze ruimte flexibel in te zetten t.b.v. initiatieven 

Inf RUIMTE 
wo, 18 april 
2018 

C di, 19 juni 2018 Dit is verwerkt in de bijlage bij 
collegebesluit: Afwegingskader 
principeverzoeken woningbouw. 

1574 M. van der 
Poel 

GOL Toegezegd is dat de bezwaren ingediend bij de Raad van State inzake 
Gol via iBabs aan de raad ter beschikking worden gesteld. 

Inf RUIMTE 
wo, 29 
augustus 
2018 

14-11-2018: 
verwijzing naar 
actiepunt 1598 
met dezelfde 
toezegging 

Deze toezegging is gelijk aan de 
toezegging in actiepunt 1598. Actiepunt 
1598 is niet afgedaan en loopt nog.  

 

  



 

 

Blad 5/6 

Afgedane toezeggingen vanuit de Informatievergaderingen Bestuur en Beheer 

Periode 1 oktober – 15 november 2018 
 

ID Portefeuille
houder 

Onderwerp Toelichting Behandeld in Afgedaan met Uitgevoerde actie 

672 M. van der 
Poel 

Beleidsnota gemeentelijk 
geluidsbeleid Heusden 2011 

Toegezegd is dat tussentijdse een evaluatie wordt gehouden op een 
natuurlijk moment; uiterlijk na twee jaar nagaan of de nota nog 
voldoet. 

Inf B en B di, 
18 januari 
2011 

06-11-2018: 
overleg met 
portefeuille-
houder 

Door uitblijven van het parapluplan 
bedrijventerreinen is deze evaluatie 
zodanig vertraagd dat het uitvoeren van 
deze evaluatie nu meegenomen wordt in 
de omgevingsvisie en het omgevingsplan. 

1135 W. van Hees Preventie- en handhavingsplan 
Alcohol 

Toegezegd is dat zodra de termijn van de nulmeting door de GGD 
bekend is, de raad op de hoogte wordt gesteld en deze krijgt 
toegestuurd. 

Inf B en B di, 
13 mei 2014 

 Deze toezegging loopt nog. 

1136 W. van Hees Preventie- en handhavingsplan 
Alcohol 2 

Toegezegd is dat nadat de nulmeting bekend is, het college met een 
memo komt waarin de concrete doelstellingen worden aangegeven. 
Deze notitie kan in de informatievergadering worden besproken als de 
raad dat aangeeft. 

Inf B en B di, 
13 mei 2014 

 Deze toezegging loopt nog. 

1275 M. van der 
Poel 

Eerste bestuursrapportage 2015 -1- Toegezegd is dat de raad nader wordt geïnformeerd hoe het College 
voorstelt om te gaan met tekorten door het wegvallen van de 
rijksvergoeding voor processen-verbaal. 

Inf B en B di, 
16 juni 2015 

06-11-2018: 
voortgang in de 
tijd 

Deze toezegging is verwerkt in de recente 
begrotingen. 

1376 W. van Hees Algemeen Plaatselijke verordening 
2016 en Omgevingswet 

Toegezegd is dat de portefeuillehouder met wethouder Van der Poel  
zal bespreken dat ook de omgevingswet met de raadsleden wordt 
besproken op dezelfde wijze als het traject APV. 

Inf B en B di, 
19 april 2016 

15-11-2018: 3 
bijeenkomsten 
over de invoering 
van de 
omgevingswet en 
de instelling van 
een speciale 
raadswerkgroep 

Deze toezegging is door de organisatie 
van de bijeenkomsten en de 
raadswerkgroep afgedaan. 

1464 P. van Steen Verordening elektronische 
berichtgeving Heusden 2017 

Toegezegd is dat de raad wordt betrokken bij het besluit om op 
termijn de papieren Informatiepagina te beëindigen. 

Inf B en B di, 
24 januari 
2017 

 Deze toezegging loopt nog. 

1524 W. van Hees Tweede wijziging Algemene 
Plaatselijke Verordening Heusden 
2016 

Toegezegd is dat in overleg met de burgemeester de gemeenteraad 
(besloten) te informeren over de veiligheidssituatie in de gemeente 
Heusden. 

Inf B en B di, 
28 november 
2017 

25-10-2018: 
Thema raad 
veiligheid 

Dit is aan de orde geweest in de 
Themaraad. 

1555 P. van Steen Bespreking antwoordbrief Art 61 
vragen over Bibliotheek Heusden 

Toegezegd is dat er op wordt toegezien dat er een discussie wordt 
georganiseerd tussen raad en college gebaseerd op de volgende 
stukken: - het oude prestatiecontract- een visiedocument ten aanzien 
van de functie van de bibliotheek. 

Inf B en B di, 
17 april 2018 

 Deze toezegging loopt nog. 

1556 P. van Steen Bespreking antwoordbrief art 61 RvO 
over Bibliotheek Heusden -2- 

Toegezegd is dat er op wordt gelet dat de certificering tijdig zal 
gebeuren. Strakke sturen op de certificering in 2019. 

Inf B en B di, 
17 april 2018 

 Deze toezegging loopt nog. 

 

  



 

 

Blad 6/6 

Afgedane toezeggingen vanuit de Informatievergaderingen Samenleving 

Periode 1 oktober – 15 november 2018 
 

 

ID Portefeuille
houder 

Onderwerp Toelichting Behandeld in Afgedaan met Uitgevoerde actie 

1511 C. van 
Bokhoven 

Aanvullend krediet renovatie 
kunstgrasvelden RKDVC en VV 
Haarsteeg -2- 

Toegezegd is dat schriftelijk wordt toegelicht hoe de kosten van deze 
twee velden staan ten opzichte van de huurkosten voor de 
betreffende verenigingen gebaseerd op de fifty/fifty regeling. 

Inf SML do, 22 
juni 2017 

07-11-2018: 
verwijzing naar 
actiepunt 1470 

Deze toezegging is nagenoeg gelijk aan 
de toezegging in actiepunt 1470. 
Toezegging 1470 loopt nog en in de 
afdoening daarvan wordt dit actiepunt 
meegenomen. 

1548 C. van 
Bokhoven 

Exploitatie Het Run 2018 Toegezegd is de raad actief op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen rondom Zwembad Het Run in Drunen. 

Inf SML do, 1 
februari 2018 

C di, 9 oktober 
2018 

Door 4 RaadsInformatieBrieven (RIB), één 
memo en een raadsvoorstel is de raad tot 
9 oktober geïnformeerd over de 
ontwikkelingen rondom Zwembad Het 
Run. Na 9 oktober  zijn er nog 2 RIB’en 
verstuurd.  

1582 C. van 
Bokhoven 

Zwembad Het Run evaluatiepunt Er zijn zorgen inzake schoonhouden zwembad en toezicht en 
veiligheid. Vraag is deze punten mee te nemen bij de evaluatie Het 
Run einde van het jaar. Toegezegd wordt dat deze signalen worden 
meegenomen in de evaluatie van zwembad Het Run. 

Inf SML do, 30 
augustus 
2018 

07-11-2018: 
beantwoording 
actiepunt 

Bij de gemeente zijn geen klachten / 
meldingen hierover binnengekomen. Bij 
de oplevering van Het Run medio oktober 
is ook Optisport gevraagd, zij zijn ook niet 
op de hoogte van klachten / meldingen 
hierover. 

 


