Overzicht Moties kadernota 2 juli 2019
(versie 2 juli 11:07 uur)
Nr.

Onderwerp

Ondertekening Fracties

Korte inhoud. (Uiteraard gelden alleen de uitgebreide
teksten uit de moties zelf. Uitgebreide teksten zitten
hierachter.)

Opm/tip

M-1

Budget Sociaal
Domein

VVD, CDA,
GL

Verzoekt het college om:

Toevoeging bij 2e punt

1. Zich in te spannen om het rijksbudget voor het sociaal domein
structureel te verhogen.
2. De raad een overzicht van technisch en juridisch mogelijke
maatregelen te verstrekken die tezamen tenminste
waarborgen dat de taken op het sociaal domein voor het
einde van deze raadsperiode uit kunnen worden gevoerd
binnen de bijdrage daarvoor vanuit het rijk, zodat we als raad
een afweging kunnen maken.
3. Per maatregel aan te geven wat de te verwachten besparing
incidenteel en structureel naar verwachting is én per
maatregel aan te geven wat de (maatschappelijke) effecten
incidenteel en structureel naar verwachting zullen zijn.
4. Aan te geven welk pakket aan maatregelen de voorkeur
geniet van het college en hoe die voorkeur zich verhoudt tot
het rijksbudget.en de gestelde doelen in de
programmabegroting.
5. Deze informatie tijdig en in ieder geval voor de behandeling
van de Kadernota 2021 naar de raad te zenden.
M-2

Personeelsbudget

VVD, PvdA,
CDA, GL,
GBO, D66

Verzoekt het college om:
1. De kosten voor externe inhuur over de afgelopen jaren
inzichtelijk te maken, inclusief de prognose voor 2020-2023 en
de mogelijkheden om die kosten te beperken.
2. De stukken zoals die in de informatiememo van 27 maart 2019
zijn aangekondigd t.a.v. herijken beleid en evaluatie p-budget
met de raad te delen.
3. Aan te geven welke keuzes gemaakt kunnen c.q. moeten
worden als de raad bij de behandeling van de begroting 2020
niet of slechts gedeeltelijk instemt met verhoging van het
personeelsbudget (bij de keuzes dient kwaliteit voorrang te

M-3

Eenzaamheid

CDA, D66,
PvdA, GL,
GBO, CU

M-4

Centrumplan Driel
faseren en eerst
onderzoeken

CDA
VVD

krijgen boven kwantiteit en dienen de keuzes dus inhoudelijke
prioriteiten te bevatten).
4. Deze stukken en gegevens zodanig tijdig aan te leveren dat ze
onderdeel kunnen uitmaken van de beraadslagingen over de
begroting 2020.
Roept het College op om:
• voor de begroting 2020 de raad actief te informeren over de
lokale mogelijkheden om aan te sluiten bij de landelijke
aanpak één tegen eenzaamheid;
• hierover in gesprek te gaan met maatschappelijke partners en
een rondetafelgesprek met de raad te organiseren in het
najaar van 2019;
• te bezien of het ook zinvol is om zowel ouderen als jongeren
hierbij te betrekken;
• zoveel mogelijk aan te sluiten bij al bestaande initiatieven en
activiteiten in Overbetuwe zoals bijvoorbeeld in Zetten (‘de
Ontmoeting’).
Roept het college op om:
- Uit het budget “Plankosten” eerst een bedrag ad € 15.000
exclusief compensabele BTW vrij te maken voor een
vooronderzoek;
- Dit vooronderzoek een antwoord te laten geven op de vraag
wat de inwoners van het dorp Driel zelf willen en wie er
namens het dorp Driel duurzaam betrokken kunnen en willen
zijn bij het vormgeven van het centrumplan, waarbij in ieder
geval (maar niet uitsluitend) de Dorpsraad zal worden
geconsulteerd;
- Hierover rapport uit te brengen aan de raad en dit vergezeld te
laten gaan van een conclusie of voor Driel een centrumplan
kan worden ontwikkeld waarbij participatie door inwoners
(duurzaam) is gegarandeerd;
- Voor vaststelling van de Begroting 2020 (December 2019)
met deze rapportage naar de raad te komen;
- Vooralsnog geen andere plankosten te maken, noch uitgaven
in verband met realisatie te doen, voordat de hierboven
bedoelde rapportage met de raad is besproken en aldus op
bovengenoemde punten helderheid bestaat bij college, raad
en inwoners van Driel.
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M-5

Samen en Integraal
met de provincie:
een nieuwe lente

CDA, VVD,
PvdA, CU,
D66

Roept het college op om:
- zo spoedig mogelijk, doch voor 1 oktober 2019, in gesprek te
gaan met het College van Gedeputeerden om duidelijkheid te
krijgen over de beleidsvoornemens van de Provincie
aangaande Mobiliteit;
- de raad voor 1 januari 2020 te rapporteren welke
mogelijkheden vanuit Provinciale gelden er zijn om opgaves
van Overbetuwe qua verkeersveiligheid en/of leefbaarheid in
gebieden waar (grote) infrastructurele projecten (gaan) spelen
mede te bekostigen;
- de raad te informeren of er samen met de Provincie een
provinciaal plan kan worden opgesteld voor die gebieden.

M-6

Dorpshart Zetten

CU, CDA,
GL, GBO,
VVD, D66,
PvdA

Verzoekt het college om:
- Samen met de Werkgroep Dorpshart Zetten de mogelijkheden
te inventariseren om de door de werkgroep Dorpshart Zetten
gepresenteerde plannen te kunnen realiseren.
- Hiervoor de werkgroep Dorpshart Zetten op korte termijn uit te
nodigen voor een gesprek en afspraken te maken over het
vervolgproces, waarbij uitgegaan wordt van een initiërende rol
van de werkgroep en een faciliterende rol van de gemeente.

M-7

Speeltuin wijk De
Vierslag

GBO, D66,
PvdA, CDA,
GL

Verzoekt het college om:
1. Dit jaar nog in gesprek te gaan met GEM zodat er in 2020 al
gestart kan worden met de inrichting van de speeltuin.
2. Deze speeltuin mee te nemen in het speelbeleid 2020 waar
meerdere speelplekken gerenoveerd gaan worden zodat er in
Elst Oost een goed speelklimaat gecreëerd wordt.

Gewijzigde versie. 3e punt onder
‘verzoekt het college’ is eruit

M-8

Knuffelbijen

GBO, PvdA,
GL

Verzoekt het college om:
1. Te onderzoeken hoe het voor inwoners aantrekkelijk kan
worden gemaakt om een zogenoemd “bijenhotel” aan te
schaffen, door het gratis of voor een zeer bescheiden bedrag
beschikbaar te stellen;
2. Budget vrij te maken voor een eerste (proef)jaar van maximaal
€ 10.000,00.

VERVALLEN=> A7
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M-9

Inspraak- en
participatiebeleid

GBO, GL

M10

Beter bomenbeleid

GL, PvdA,
CU, D66,
VVD

M11

Zwemmen in
Overbetuwe

GL, CDA,
GBO, PvdA,
VVD, D66

Dringt er bij het college op aan:
 Haast te maken met de herijking en actualisatie van het
participatiebeleid;
 Hierbij ook de eisen van de nieuwe omgevingswet te
betrekken
 Met inwoners en de gemeenteraad op korte termijn in gesprek
te gaan over:
 de wijze waarop participatie van en voorlichting aan onze
inwoners het beste vorm kan krijgen;
 hoe de regels omtrent participatie in de toekomst actueel
gehouden kunnen worden.
Verzoekt het college:
 Het gevoerde bomenbeleid te evalueren en nieuwe criteria
aan de raad voor te leggen om de bomen in Overbetuwe beter
te beschermen;
 De evaluatie en het nieuwe beleid voor 1 november 2019 aan
de raad voor te leggen;
 Indien nodig ambtelijke capaciteit vrij te maken dan wel in de
begroting 2020 middelen op te nemen om de evaluatie, het
opstellen van nieuw beleid en het aangepaste bomenbeleid uit
te voeren.
Verzoekt het college:
 De resultaten van het behoefteonderzoek en het
locatieonderzoek op korte termijn te delen met de Raad;
 In de ‘Zwembadvisie Overbetuwe’ aan te geven welke opties
er in Zetten zijn om de zwemfaciliteiten daar te kunnen
behouden, dit in samenspraak met de toekomstige eigenaar
en de gemeente Nederbetuwe;
 In deze visie ook de kosten van behoud van zwemfaciliteiten
in Zetten uit te werken en daarbij met de gemeente
Nederbetuwe de bereidheid te bespreken om een financiële
bijdrage te leveren aan behoud van de zwembadfaciliteiten in
Zetten;
 Het zwembad in Zetten te betrekken bij het onderzoek naar de
mogelijkheid voor een Vitaal Sportpark op
 De raad op korte termijn te informeren over het verdere proces
door middel van een nieuwe planning en bijvoorbeeld een
stappenplan.
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Zie ook het rapport
Burgerparticipatie van de
Rekenkamercie. dat staat
geagendeerd voor PAO 20/08 in
zaal 3 (bestuurlijke reactie p.36)

Gewijzigde versie

M12

Overbetuwe
duurzaam mobiel

GL, PvdA

Verzoekt het college:
 Voor het einde van het jaar de visie op duurzame mobiliteit
aan de raad voor te leggen;
 Hierbij met de landelijke overheid en de provincie af te
stemmen welk aandeel van de 49% CO2-vermindering op het
gebied van mobiliteit voor rekening komt van de gemeente, dit
aandeel als minimumdoel in deze visie op te nemen en liefst
nog ambitieuzer te formuleren;
 Tegelijk met de visie een uitvoeringsprogramma op te stellen
en aan de raad voor te leggen met concrete, substantiële en
wellicht gedurfde maatregelen om de CO2-uitstoot van de
mobiliteit van de inwoners in 2030 zodanig te verminderen dat
het minimumdoel van 49% ruimschoots gehaald wordt;
 Op weg hiernaartoe een tussentijdsdoel te formuleren voor
2023 met bijbehorende maatregelen;
 Bij het opstellen van de maatregelen de fiets een belangrijke
rol te geven en klimaatrechtvaardigheid in het oog te houden;
 Indien nodig ambtelijke capaciteit vrij te maken dan wel in de
begroting 2020 middelen op te nemen om dit
uitvoeringsprogramma te verwezenlijken.

M13

Raadsleden de
scholen in

GL, PvdA,
D66, CDA

Besluit:
 De griffie opdracht te geven om in overleg met het
Westeraam, Lyceum Elst en het Overbetuwe College een
programma op te zetten waarbij alle middelbare scholieren in
hun schoolloopbaan minstens één keer in de klas bezoek
krijgen van raads- en burgerleden (bijvoorbeeld tijdens de les
maatschappijleer).
 Dit programma met ingang van het schooljaar 2019-2020
jaarlijks op de scholen te laten plaatsvinden.

M14

Digitale
verkiezingsborden

D66, GL

Verzoekt het college om:
1. Te onderzoeken wat het kost om de oude verkiezingsborden
te vervangen door digitale waarvoor partijen hun posters
digitaal aanleveren;
2. Daarbij mee te nemen de besparingen op personeelskosten
die zijn gemoeid met het oude systeem;
3. Het meerjaren kostenplaatje in beeld te brengen;
4. Vóór de begroting 2020 met een inhoudelijk en financieel
voorstel te komen.
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Gewijzigde versie, HPC

toegevoegd bij overwegingen

M15

Tergouw

D66, GL

Verzoek het college om:
1. Een actief bemiddelende rol op zich te nemen om de continu
verslechterende -ook veiligheids- situaties op het Park
Tergouw in goede banen te leiden;
2. De gemeenteraad door middel van een raadsmemo te
informeren over de uitwerking van deze motie.

M16

Afvalscheiding op
scholen en andere
maatschappelijke
organisaties

D66, CU, GL,
PvdA

Verzoekt het college om:
1. De uitkomst van deze pilot te delen met de raad;
2. Bij een positieve uitkomst uiterlijk 1 januari 2021 deze pilot uit
te rollen over alle scholen en sportclubs met een eigen
accommodatie ofwel alle maatschappelijke organisaties;
3. Een voorstel voor de extra eventuele kosten op te nemen voor
zover dit niet binnen de bestaande budgetten gedekt kan
worden.

M17

Stolpersteine

D66, BOB,
PvdA, GL

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. Mee te werken aan het plaatsen van
Stolpersteine/Struikelstenen in de gemeente Overbetuwe;
2. Initiatief te nemen in het opzetten van een comité, welke de
voorbereidingen en organisatie op zich zal nemen om te
komen tot het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen.
(Denk hierbij aan deelname door de historische verenigingen
in onze gemeente zoals Marithaime);
3. Het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen uit te voeren in
overleg met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, de
nazaten van de slachtoffers, de huidige bewoners van deze
panden en de gemeente Overbetuwe.
4. De gemeenteraad door middel van een raadsmemo te
informeren over de uitwerking van deze motie.

M18

Meer muziek in de
klas betaalbaar

D66, BOB,
PvdA, GL

Verzoekt het college om / nodigt het college uit om:
1. Een inventarisatie te maken van de bijdrage die Overbetuwse
basisscholen nodig hebben om hun leerlingen structureel
muziekonderwijs te kunnen bieden.
2. Vast te stellen wat deze basisscholen kunnen realiseren met
de 2000 euro per school die nu in de kadernota is uitgetrokken
voor zowel Cultuur met Kwaliteit als Muziek in de Klas.
3. Vóór de behandeling van de begroting 2020 terug te komen bij
de raad met deze inventarisatie en zo nodig te komen met een
aangepaste begroting waaruit de beide programma’s kunnen
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Gewijzigde versie (toegevoegd
punt aan ‘Geeft in overweging
mee dat:’

worden uitgevoerd.
M19

Ondersteuningstraject agrarische
sector

VVD, GL,
D66

Roept het college op om:
 Onderzoek te verbreden naar alle sectoren van het
bedrijfsleven en te richten op het wegnemen van eventuele
hindernissen die er in de gemeentelijke regelgeving zijn
 En mocht dit niet mogelijk zijn binnen de gestelde budgetten
(structureel en dit incidentele budget) het onderzoek te
schrappen.
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