Datum vergadering

Onderwerp

2-7-2018 19-32) Motie M-18 van D66 en BOB over
meer muziek in de klas betaalbaar.

Portefeuillehouder
DHT

Behandelend
ambtenaar
I. Aarsman

Actie/toezegging
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 muziekonderwijs te kunnen bieden.

Afgehandeld in Afgehandeld?
kwartaal
Q2 2020
afgehandeld

Raad is geinformeerd?

Bijzonderheden
De inventarisatie wordt nu en begin 2020 uitgevoerd. Verwachting is dat de motie in Q2
2020 is afgehandeld. Op 9 juni zijn de raadsvragen over Meer Muziek in de Klas
beantwoord. Hiermee is de motie M-18 van D66 en BOB over meer muziek in de klas
betaalbaar afgehandeld.

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 worden
uitgevoerd

3-7-2018 18-14) Motie M-12 van PvdA over
kennismaken met toneel, cabaret en muziek.

DHT

I. Aarsman

1. te onderzoeken of en op welke wijze ook kinderen uit het secundair onderwijs kunnen worden
Q2 2020
gefaciliteerd voor een verdere kennismaking met muziek, toneel, cabaret enz. en de raad hiertoe een
voorstel te doen bij de begrotingsbehandeling 2019-2022;

afgehandeld

De beantwoording van M-13 van 2018 is onderdeel van Motie M-18 van 2 juli 2019.
Dit wordt bij de begrotingsbehandeling in november afgehandeld. Vanaf het schooljaar
2020/2021 worden ook kinderen uit het secundair onderwijs gefaciliteerd voor een
verdere kennismaking met muziek, toneel, cabaret enz. Dit gebeurt door het aanbieden
van een ‘Cultuurmenu’ aan alle scholen van het Voortgezet Onderwijs in Overbetuwe.

16-4-2019 (19-09) Motie van GBO, GL en D66 over
spoorlijn Arnhem-Tiel

2-7-2019 19-32) Motie M-18 van D66 en BOB over
meer muziek in de klas betaalbaar

DHT

V. Dinnissen

Verzoekt het college om:
nog onbekend
1.) de raad van alle tussentijdse ontwikkelingen en proces stappen van resp. rijk, provincie, het college
of andere organisaties via memo’s of mondeling steeds te informeren resp. mee te nemen;
2.) de provincie te bewegen in de studie resp. het afwegingsproces zeker te betrekken de
mogelijkheid om de treinverbinding te elektrificeren door middel van bv. accu’s en om de
mogelijkheid te onderzoeken voor een snelfietspad;
3.) de provincie te bewegen in de studie de mogelijkheid mee te nemen het station Valburg in de
treinverbinding weer operationeel te laten zijn;

DHT

I. Aarsman

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 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

De studie is onlangs opgestart door de provincie. De punten uit deze motie zijn
ingebracht bij het eerste startoverleg. We zullen de raad actief informeren over de
voortgang van deze studie

Q2 2020

2-7-2019 (19-20) Motie M-5 van CDA, VVD, PvdA, CU en DHT
D66 over een nieuwe lente met Provincie
samen en integraal.

V. Dinnissen

Roept het college op om:
Q2 2020
- 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

2-7-2019 19-22) Motie M-7 van GBO, D66, PvdA, CDA
en GL over speeltuin wijk De Vierslag

DH

E. Haanraadts

Q3 2020
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

2-7-2019 19-26) Motie M-12 van GL en PvdA over
Overbetuwe duurzaam mobiel

DHT

V. Dinnissen

afgehandeld

2-7-2019 (19-30) Motie M-16 van D66, CU en GL over
afvalscheiding op scholen en andere
maatschappelijke organisaties.

DHT

J. Sluiter

Verzoekt het college:
Q2 2020
• 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% CO2vermindering 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
Q4 2020
Verzoekt
het college om:in het oog te houden;
klimaatrechtvaardigheid
1.
De uitkomst
van deze pilot
te delen
de raad;
• Indien
nodig ambtelijke
capaciteit
vrijmet
te maken
dan wel in de begroting 2020 middelen op te nemen
2.
positieve uitkomst uiterlijk
1 januari 2021 deze pilot uit te rollen over alle scholen en
omBijditeen
uitvoeringsprogramma
te verwezenlijken.
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.

16/6 B&W.

2-7-2019 (19-33) Motie M-19 van VVD, GL en D66 over DHT
ondersteuningstraject agrarische sector.

J. Dinnissen

Roept het college op om:
Q4 2020
- 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.

2-7-2019 19-21) Motie M-6 van CU, CDA, GL, GBO, VVD, DHT
D66 en PvdA over Dorpshart Zetten

M. van der
Mooren

*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.
*Bij uitwerking van de plannen ook faseringsmogelijkheden mee te nemen.
*De Raad voor einde dit jaar te informeren over de voortgang en het initiatief.
*Voor de kadernota 2021 (juli 2020) met een concreet voorstel naar de Raad te komen.

Q4 2020

10-6 status
gevraagd

Op 9 juni zijn de raadsvragen over Meer Muziek in de Klas beantwoord. Hiermee is de
motie M-18 van D66 en BOB over meer muziek in de klas betaalbaar afgehandeld
De provincie heeft aangegeven dat ze een mobititeitsvisie gaan opstellen waarin
duidelijk wordt wat de beleidsvoornemens/opgaves zijn. De financiele prioritering volgt
aan de hand van deze visie.
De verwachting is dat de visie in het voorjaar van 2020 wordt vastgesteld. Voorafgaand
zal de provincie in gesprek gaan met haar partners. We zullen de raad informeren over
de voortgang van deze visie. Er wordt een raadinformatieavond georganiseerd.

Eerste gesprek hierover met GEM is gevoerd . Er lijkt een opening dat GEM nog i.s.m.
bewoners(-cofinanciering) iets in wil richten aan speelaanleidingen in 2020. Bewoners
hebben inmiddels eerste beroep gedaan voor speelplekken op Overbetuwedoet.nl.
Er volgt hiermee een separaat traject van het Speelproject Westeraam 2020. Als de
samenwerking tussen bewoners en GEM doorgaat, zou in Q3 een oplevering kunnen
plaatsvinden.

GBO: stand van zaken: De motie wordt meegenomen bij de uitvoering van het speerpunt
Mobiliteit. De planning is in het voorjaar van 2020 een ambitiedocument vast te laten
stellen door de raad. Daarnaast werkt de provincie ook aan een visie op mobiliteit. De
raad wordt hierover middels een informatiebijenkomst geinformeerd.

Momenteel zijn we bezig met het schrijven van het projectplan en binnenhalen van de
subsidie.

16/6 Er is naar aanleiding van 20bw000237 PNL post ondersteuning agrarische sector
nog geen besluit genomen over de motie. Dit voorstel wordt meegenomen bij de
integrale begrotingsbehandeling.

D66 en GBO: wat is de stand van zaken? Eind 2019 heeft gesprek met werkgroep
dorpshart Zetten plaatsgevonden.
Het college neemt eind januari een besluit over de motie waarna de raad geïnformeerd
wordt.
. De gemeenteraad heeft een nieuwe motie ingediend medio maart 2020 en heeft deze
aangehouden. In oktober 2020 geeft wethouder Horsthuis-Tangelder een
terugkoppeling aan de gemeenteraad over de resultaten van de samenwerking.

1-10-2019 T 82 Compensatie eigen risico chronisch
zieken, collectieve zorgverzekering

DHT

N. Post

Wethouder Horsthuis zegt toe dat er een betere communicatie zal komen en dat er over een jaar een Q4 2020
evaluatie zal plaatsvinden

5-11-2019 T 86 Warmteplan

DHT

P.Jaarsma

Het warmteplan zal begin 2020 van de raad worden aangeboden

Q2 2020

afgehandeld

Qua betere communicatie is er een volledig communicatieplan opgesteld en heeft
wethouder Horsthuis zijn column aan het onderwerp gewijd. In Q1-2020 wordt het
aantal aangemelde personen voor de verzekering aan de raad toegezonden. Planning
staat op Q4 2020 i.v.m. de evaluatie
Wij zitten nu in de laatste fase van het opstellen van het Warmteplan. Woensdag 11 dec
bespreken wij het 2de concept met Dimitri. Er komt nog een 5e projectgroep
vergadering met de stakeholders (en bestuurders van de deelnemers). Ook willen wij
nog een brede bijeenkomst en goede informatie overdracht met de raad organiseren om
het warmteplan goed te laten landen. Een RTG zal daar waarschijnlijk deel van uitmaken.
Planning hiervan Q2 2020.
Omdat de Routekaart ook wordt geactualiseerd willen wij de wijze vaststelling van het
warmteplan door de raad daar ook zoveel mogelijk op aan laten haken.

12-5-2020 RTG te organiseren in het najaar

DHT

A. Siedenburg

Agendapunt 5 – Toezegging van pfh. Horsthuis een RTG te organiseren in het najaar ivm extra
aandacht integratie statushouders: DHT en Anton Siedenburg

Q4 2020

