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Beste  leden van de gemeenteraad en fractieondersteuners, 

 

Eenmaal per raadscyclus ontvangt u van ons, een week voorafgaand aan de raadsvergadering, een 

RIB waarin de afgeronde Toezeggingen (T) en Moties (M) staan. Dit overzicht staat standaard op 

de agenda van het vragenhalfuurtje. U kunt er vervolgens in de raadsvergadering nog vragen over 

stellen. Op deze manier informeren we u via een vaste structuur en kunt u toezeggingen en moties 

volgen in de uitvoering. 

 

 

T / M 

 

Onderwerp Toelichting: wat is wanneer en door wie gedaan? 

T 238 Formatie vastgoed 

en beheer 

 

De organisatiekundige analyse van de interne verantwoorde-

lijkheidsverdeling en personele invulling voor accommodatie-

beleid is in het stadium van afronding. Daarna kan besluit-

vorming over de formatie plaatsvinden. Wij informeren uw raad 

in Q3 over de concrete invulling. 

 

T248 Voorstellen Efteling 

uit Toekomstagenda 

 

De datum daarvan staat op 31-10-2020 en mag verschoven 

worden naar 30-09-2021. We verwachten dat de Raad van 

State (RvS) eind augustus/begin september uitspraak doet 

over de bestuurlijke lus waarover uw raad in februari besloot. 

Pas nadat de zaak bij de RvS afgedaan is, kunnen we ook 

beoordelen of en zo ja welke ideeën uit de Toekomstagenda 

nog inpasbaar zijn. De afspraak was dat we dat in principe niet 

zouden doen als dit traject succesvol afgesloten wordt.  
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T / M 

 

Onderwerp Toelichting: wat is wanneer en door wie gedaan? 

T 331 De Kinderboom Zie toelichting op T 332. 

 

T 321 Aanpassingen 

Kinderboom 

Zie toelichting op T 332. Hierin nemen we ook de maatregelen 

in het kader van de Frisse scholen mee. 

 

T 332 Frisse scholen De afgelopen periode spraken we intensief met schoolbestuur 

Leerrijk! en met directeuren van de scholen in Kaatsheuvel. 

Het plan voor ‘De Kinderboom’ is in de afrondende fase en 
staat mogelijk zelfs al op 31 mei doch uiterlijk op 8 juli op uw 

agenda. Voor ‘De Vaert’ starten we binnenkort met het maken 
van een plan. 

 

T 340 Klachtenregeling Deze is toegezonden aan de griffie. 

 

M Klaar staan na 

corona 

We zijn in afwachting van gegevens van Baanbrekers om de 

stand van zaken door te geven en om de vragen van het CDA te 

kunnen beantwoorden. 

 

M OBS ‘De Start’ We vroegen de minister om dispensatie te verlenen voor de 

wettelijke 3-jaarstermijn. Dit verzoek is afgewezen. Wettelijk 

gezien is er geen ruimte meer om de school open te houden. 

Het aantal leerlingen dat op 1 oktober ingeschreven is, staat nu 

gelukkig al weer op 22 (terwijl 23 het minimum aantal is). We 

voeren gesprekken met twijfelende ouders. Omdat we zo 

dichtbij deze datum zitten, benaderen we daarnaast ook weer 

de pers om dit positieve nieuws te delen om zo nieuwe ouders 

over de streep te trekken. Het risico dat de ouders al hebben 

genomen door hun kind in te schrijven op de school, is er dus 

bijna niet meer voor hen. Zodra 23 leerlingen zijn aangemeld, 

is de 3-jaarstermijn van de baan. Deze termijn wordt dan pas 

weer actueel als het leerlingaantal opnieuw onder die grens 

van 23 zakt. 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze RIB neemt u contact op met Bert van den Kieboom, adviseur 

Bestuur, Management & Bedrijfsvoering (06-13035978). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders. 

De secretaris,    de burgemeester, 

 

Mr. A.J.C.M. de Kroon  J. van Aart 


