Overzicht afhandeling aanvaarde moties vanaf 2016 t/m 2020
Nr Naam motie

Aanvaard raad

Opdracht aan college

Afhandeling

2

Voorzet doen om te komen tot een
horecabeleidsplan

8 november 2016

Dossier loopt.
Als bespreekpunt geagendeerd in de cie
EFTR van 12/03/20. Er was geen inbreng
vanuit de commissie.

12.

Motie van de fracties AB CDA PGP en VSP
inzake collectieve aankoop van elektrische
fietsen

5 november 2019

1. Notitie voorbereiden en dit in 1e kwartaal
2017 als bespreekpunt behandelen in cie
EFTR
2. Inzichtelijke maken welke kosten gemoeid
zijn met het laten onderzoeken en opstellen
horeca beleidsplan door extern bureau
Te onderzoeken of er gemeentebreed een
collectieve aankoop van elektrische fietsen
opgezet kan worden waar inwoners zich op
kunnen inschrijven

14.

Raadsbrede motie inzake alleenstaande
vluchtelingenkinderen

18 mei 2020

15.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de
fracties VSP, CDA en PGP inzake opheffen
verhuurdersheffing

8 juni 2020

1. De solidariteitsverklaring van de
hulporganisaties te onderschrijven
2. Het kabinet op te roepen zich bereid te
verklaren het hiervoor genoemde deel van
de groep kwetsbare alleenstaande
vluchtelingenkinderen naar Nederland te
halen en voor verantwoorde opvang en
begeleiding zorg te dragen
Samen met de Limburgse gemeenten, de
woningcorporaties en de VNG er bij het Rijk
erop aan te dringen dat de verhuurdersheffing
wordt afgeschaft en er nieuwe financiële
rijksmiddelen beschikbaar komen voor
platteland- en stadsvernieuwing

Dossier loopt.
Zoals aangegeven in de cie SOB 28/01/20
heeft Hasselt een adviesbureau ingeschakeld
om het hele traject uit te werken. Het
college kan datzelfde adviesbureau vragen
om voor de gemeente Valkenburg aan de
Geul een plan van aanpak en een offerte op
te stellen. Maar dan is het pas bij de
behandeling van het jaarplan 2021 mogelijk
om definitief te zeggen of de gemeente het
wel of niet doet.
Solidariteitsverklaring is ondergeschreven en
via betrokken organisatie aangesloten bij de
oproep aan het kabinet.

Dossier loopt.

16.
17.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de
fracties VSP, CDA en PGP inzake Valkenburg
aan de Geul voor € 14,00
Motie vreemd aan de orde van de dag
aangekondigd van de fracties PGP, CDA en
VPS inzake toerisme en recreatie in balans
met de leefomgeving

8 juni 2020
8 juni 2020

Om middels een brief aan te dringen bij de
landelijke regering om het minimumloon te
verhogen naar € 14 per uur.
In gesprek te gaan met andere gemeenten in het
Heuvelland om te kunnen bepalen of er
mogelijkheden zijn om meer rust in het
Heuvelland te krijgen; dit alles met het oog op
de leefbaarheid van onze inwoners, de natuur,
gezondheid en de aantrekkelijkheid van ons
gebied voor toeristen.

Via de landelijke kanalen is deze oproep
vanuit gemeente aan kabinet doorgeven.
Dossier loopt.

