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2017

Inhoud motie

Meer nieuwbouw woningen met een huur
M2017-010 tussen de € 710 en € 850

Motie vreemd aan de orde: Aansluiten bij
M2017-025 project Open Raads Informatie

Datum

Status

29-6-2017 Aangenomen

28-9-2017 Aangenomen

Team

Wijze van afdoening

R&EB

Afgedaan met brief U19.05737 en memo
T19.11383

BI&F

Er loopt op dit moment een pilot voor
het project Open Raadsinformatie. Als
de pilot is afgerond volgt verder
opschaling en kan gemeente
Lansingerland eventueel aanhaken.
Wij verwachten dat dit rond de zomer
2018 gaat spelen. Deelname betekent
dat wij onze leverancier (iBabs)
toestemming geven om de openbare
raadsinformatie beschikbaar te stellen
voor hergebruik.
De informatie in het besloten (niet
openbare) deel is en blijft goed
afgeschermd. Het is nog niet bekend
wat de kosten voor deelname zullen
zijn. Wij stellen voor dat de nieuwe
raad een besluit neemt over de
deelname van gemeente Lansingerland,
zodra opschaling aan de orde is en er
meer duidelijkheid is over de kosten.

Geaccordeer
d in raad d.d.
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M2017-028 Bouw woning nabij Noordeindseweg 380

26-10-2017 Aangenomen

R&EB

Laatste gesprek 04-12-2018. Initiatief
ligt bij eigenaar.

In elk van de drie winkelcentra minimaal
M2017-033 één openbaar toilet

2-11-2017 Aangenomen

R&EB

Binnenkort wordt het convenant
ondertekend.

R&EB

We plaatsten eind 2018 - begin 2019
een groot aantal zonnepanelen op onze
panden om hier praktisch uitvoering aan
te geven. Daarnaast wordt in 2019
wordt een plan opgesteld voor de
gefaseerde verdere verduurzaming van
onze gemeentelijke panden. Opwek van
energie is daarin opgenomen.
Verduurzamen zwembad: wij laten op
budget van ‘duurzaamheid’ een
onderzoek uitvoeren. Loopt. De brief
over verduurzamen van vastgoed is
verstuurd (U19.04952).
De memo en het onderzoek naar
verduurzamen van het zwembad is nog
niet verstuurd (concept: T19.12985).

MO

Wij verwerken deze motie in het
Integraal Huisvestingsplan Primair
Onderwijs (IHP PO). Dit IHP PO leggen
we eind 2019 ter besluitvorming voor
aan de gemeenteraad.

Percentage zelf opwekken energie
M2017-052 vergroten

M2017-053 Energieneutrale scholen

2-11-2017 Aangenomen

2-11-2017 Aangenomen
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2018

Inhoud motie

Jaarstukken 2017 en programmabegroting
M2018-008 2019 Recreatieschap Rottemeren

Sneller uitvoering geven aan motie M2017054 Verduurzamen energieconsumptie
M2018-027 zwembad
M2018-029 Parkeren Berkel Centrum

Motie vreemd aan de orde: opschorten
onderhandelingen door college omtrent
M2018-034 Huis van de Samenleving

Datum

Status

Team

Wijze van afdoening

R&EB

Dit is ingebracht in het DB en AB bij de
bespreking van het Kader Recreatief
Lanschapspark Rottemeren (I18.34923)
en daarin meegenomen. Dit krijgt ook
aandacht bij de verdere uitwerking in
het ontwikkelplan. Afgehandeld met
informatiebrief U19.06005 d.d. 27
augustus 2019.

1-11-2018 Aangenomen

GO&V

Het onderzoek naar het verduurzamen
van de energieconsumptie van het
zwembad wordt in 2019 uitgevoerd.
Q3 - 2019.

29-11-2018 Aangenomen

R&EB

Q4 - 2019.

FI&F

Afgehandeld met raadsvoorstel
BR1900078 en de Uitwerking Huis van
de Samenleving T19.05931 d.d. 18-72019.

14-6-2018 Aangenomen

20-12-2018 Aangenomen

Geaccordeer
d in raad d.d.
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2019

Inhoud motie

Datum

Status

Team

Wijze van afdoening

Na de eerstvolgende AB wordt de
gemeenteraad geïnformeerd (naar
verwachting september/oktober) over
de afhandeling van deze motie binnen
het Schap.

GR Schadevergoedingsschap HSLM2019-001 zuid/A16/A4 - toepassen artikel 17 WGR

31-1-2019 Aangenomen

R&EB

M2019-002 Toegankelijkheid ingekomen stukken

21-2-2019 Aangenomen

Griffie

Motie vreemd aan de orde:
M2019-004 Standplaatshouders Berkel en Rodenrijs

28-3-2019 Aangenomen

V&APV

Met brieven U19.04630 en U19.04564
informeerden we de raad over de
uitkomst van een eerste afspraak en
de gemaakte vervolgafspraken om tot
komen tot een goede uitvoering van de
motie. Per brief houden we de raad op
de hoogte van de voortgang.

Motie vreemd aan de orde: De Nederlandse
M2019-007 vlag is van ons allemaal!

18-4-2019 Aangenomen

FI&F

De vlag is geplaatst in de raadzaal
(april 2019).

Motie vreemd aan de orde Vertraging bouw
M2019-011 geluidsschermen HSL

13-6-2019 Aangenomen

R&EB

Geaccordeer
d in raad d.d.
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Kaderbrief 2020 - Wachttijd sociale
M2019-012 huurwoning in Lansingerland

11-7-2019 Aangenomen

R&EB

Een memo aan de raad met de
verschillende opties. Aangezien de
opties geen gevolgen hebben voor de
begroting is het niet noodzakelijk dat
deze voor de begroting naar de raad
gestuurd wordt. Het is wel wenselijk
de mogelijkheden af te stemmen met
o.a. 3B Wonen. De memo wordt
daarom verzonden met de stukken
voor de raad van december 2019.

M2019-013 Kaderbrief 2020 - Starterslening

11-7-2019 Aangenomen

R&EB

Een memo aan de raad met de
verschillende opties. Aangezien de
opties geen gevolgen hebben voor de
begroting is het niet noodzakelijk dat
deze voor de begroting naar de raad
gestuurd wordt. Het is wel wenselijk
de mogelijkheden af te stemmen met
o.a. 3B Wonen. De memo wordt
daarom verzonden met de stukken
voor de raad van december 2019.

M2019-014 Seniorenwoningen

11-7-2019 Aangenomen

R&EB

Dit onderwerp wordt meegenomen in
de Woonvisie 2020-2015.
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lncidentiële of structurele extra inzet op
M2019-015 handhaving en fraudebestrijding

11-7-2019 Aangenomen

MO

Stop op plastic bij evenementen M2019-020 gewijzigd

11-7-2019 Aangenomen

V&APV

Kunst in het Huis van de Samenleving M2019-021 aangepast

11-7-2019 Aangenomen

F&IF

Alle seinen op groen voor sneller bouwen
M2019-022 in Lansingerland

11-7-2019

R&EB

M2019-023 Footprint meten is weten

18-7-2019 Aangenomen

We evalueren de resultaten van de
toezichthouders rechtmatigheid die
wij in dienst nemen vanaf 2020. Het
college rapporteert de uitkomsten
hiervan aan de gemeenteraad via de
Jaarrapportage Sociaal Domein. Indien
nodig stellen we het beleid bij per
2022. We sluiten hierbij aan op de
beleidscyclus van Versterken van
Veerkracht.

R&EB

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt in Q4 toegezonden aan de
raad voor behandeling in Q1 - 2020.

M2019-024 Regionale energie strategie

18-7-2019 Aangenomen

R&EB

In september 2019 ontvangt de
commissie Ruimte aan de hand van
een brief een mondelinge toelichting
op de stand van zaken aangedaan de
RES.

M2019-025 Energiebesparing is voor iedereen

18-7-2019 Aangenomen

R&EB

Q4 - 2019.

M2019-026 Aansluiting funderingsherstel

18-7-2019 Aangenomen

MO/
R&EB
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M2019-028 Voorbereid op elektrisch rijden (laadpalen)

18-7-2019 Aangenomen

KOR

