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Vragenhalfuur gemeenteraad 
PvdA: 
Op 12 mei jongstleden stond er in Tubantia een artikel over asbest-restverontreinigingen bij 
sommige bewoners in 't Gijmink. Die percelen kregen een aantekening in het kadaster, 
waarover de bewoners het oneens zijn en naar de Raad van State zijn gegaan. Onze vragen 
luiden: 
a) In hoeverre is de gemeente betrokken bij deze zaak en  
b) wordt door de gemeente nog steun in enigerlei mate verleend aan de betrokken   
bewoners? 
 
CDA: 
Wij hebben kennisgenomen van de brief over de spelregels tijdens het schoolfeestweekend.  
Wij vonden de aankondiging nogal onverwachts en kunnen ook niet uit het bericht opmaken 
met wie dit allemaal is besproken en of de Stichting BIZ, Schoolfeestbestuur e.d. hierbij zijn 
betrokken. 
Uit de reacties die we hebbe gehad is dit niet echt het geval geweest. Hierover is o.a gebeld 
met het Schoolfeest bestuur en de voorzitter van de BIZ. 
Juist na de corona periode moeten wij als gemeente ondersteuning bieden aan de kansen 
die er voor de Horeca liggen, uiteraard binnen bepaalde grenzen en in goed overleg. 
Vanmorgen stond er in de Tubantia dat het een misverstand is en dat de Horeca wel gebruik 
kan maken van DJ’s of live muziek op de terrassen tot 02.00 uur. Wij hebben contact 
opgenomen met de voorzitter van de BIZ en hij weet nog nergens van en heeft het uit de 
krant gehaald. 
Het lijkt dat de communicatie vanuit de gemeente blijkbaar éénzijdig is en niet besproken 
met de direct betrokkenen. Daarnaast ligt er een officieel bericht met de spelregels. 
Het is ook jammer dat er mogelijk ten onrechte zoveel onrust ontstaat. In ieder geval willen 
wij graag duidelijkheid om te voorkomen dat er nog meer onrust ontstaat. 
Dit vragenuur kan worden gebruikt om duidelijkheid te scheppen naar de Raad en naar de 
ondernemers in Goor en mogelijk straks ook in Markelo. 
 
De vragen zijn; 
 

1. Hoe dit besluit tot stand is gekomen en met wie er allemaal overleg is geweest en of 
de handhaving in deze de bottleneck is? Indien dat laatste het geval is, zijn er dan 
geen mogelijkheden om extra capaciteit van buiten in te huren en over de kosten 
afspraken te maken? 

2. Is dit nu de algemene richtlijn voor de toekomst? 
3. Komt er binnenkort overleg met de direct betrokkenen? 
4. Hoe had deze onrust kunnen worden voorkomen en komt er een gecorrigeerde brief? 

 
InBeweging: 
Vorige week kwam een brief met de spelregels voor de horeca ondernemers tijdens het 
Goors School- en Volksfeest per mail binnen bij de betreffende ondernemers. Het is logisch 
en goed dat er ruim van te voren duidelijk wordt gemaakt wat de kaders zijn waarin de 
ondernemers zaken kunnen doen tijdens dit zomerfeest.  
Na gesprekken met een paar ondernemers blijkt dat zij niet zijn meegenomen in het 
opstellen van de regels die zij moeten naleven. Waarom is ervoor gekozen om hen niet mee 
te nemen in het opstellen van deze regels? Een meedenkende en faciliterende gemeente 
zou hiervoor toch juist de ruimte moeten creëren om initiatieven te stimuleren? 
Volgens het bericht dat vanochtend in de Tubantia stond blijkt er sprake te zijn van een 
misverstand in de communicatie. Het is dan tijd om te reflecteren. Hoe heeft dit kunnen 
gebeuren en hoe wil het college dit soort misverstanden in de toekomst voorkomen? 



Onze vragen zijn: waarom zijn hierbij de ondernemers niet meegenomen in het opstellen van 
deze regelingen, hoe heeft deze situatie zich kunnen voordoen en hoe wil het college dit in 
het vervolg voorkomen. 

 
GB: 
Afgelopen vrijdag mochten wij via de Griffie een mail ontvangen, met daarin het persbericht 
voor het aanstaande School & Volksfeest hier in Goor.  
Wij heb kennis mogen nemen van de voorgenomen “spelregels”. 
Graag zouden wij verduidelijkt willen hebben wat de reden is van de strakkere regels, dan in 
eerdere edities het geval was. Met name het niet mogen van andere evenementen in het 
Goorse centrum. 
Rondom de inwoners en horeca-ondernemers is door deze genoemde spelregels toch wel 
wat onbegrip. Overigens nemen wij wel afstand van de verwensingen aan de 
beleidsbepalers via sociaal media. 
Wij denken dat het beter was geweest om de aanleiding hiervan beter te communiceren. De 
horeca is immers de laatste 2 jaren al behoorlijk geraakt door de corona pandemie 
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