Overzicht openstaande moties en toezeggingen
Datum
vergadering

Onderwerp

Portefeuillehouder

Behandelend
ambtenaar

Actie/toezegging

Afgehandeld in kwartaal

Afgehandeld?

Raad is geinformeerd?

Bijzonderheden

7-11-2017 Groenonderhoud

BFL

B. van Dijk

Het kwaliteitsbeheer openbare ruimte zal in de eerste helft van 2018 geactualiseerd moeten Q4 2020
worden.

svz PvdA, vraag D66: groenvoorziening, komt het overzicht mbt de extra kosten nog
of hebben we die per abuis gemist? Er is in de begroting (herziening beleid
openbare ruimte) in 2020 een PNL aangevraagd om naar aanleiding van het
nieuwe beleid nieuwe beheerplannen te maken. Wordt meegenomen in IBOR

7-11-2017 T2 Informatiebeveiliging

BFL

B. Jansen

Informatiebeveiliging heeft in onze organisatie voldoende aandacht, wat in een
informatiebijeenkomst uitgelegd kan worden

Q3 2020

PvdA: Is nog niet uitgevoerd. Wijze van verzamelen en gebruik van informatie
verdient bespreking. 9/12: De raad wordt geïnformeerd over de
bewustwordingscampagne die in 2020 loopt binnen onze bedrijfsvoering omtrent
informatiebeveiliging. Waarschijnlijk middels een informatiebijeenkomst

9-1-2018 (95) Motie VVD en CDA over Regionaal
Werkprogramma Werklocaties

BFL

J.Dinnissen

Q2 2020

afgehandeld

6-2-2018 T21 Duurzame inkoop

BFL

M. Boessenkool

In overleg te gaan met de betrokken overheden om te bewerkstelligen dat de nieuwe
bedrijvigheid die ontstaat door de komst van de RTG in Overbetuwe kan worden
gefaciliteerd.
De voorzitter heeft toegezegd dat zo snel mogelijk voor de raad duidelijk gemaakt zal
worden wanneer de evaluatie van duurzame inkoop richting de raad zal gaan.

Q2 2020

afgehandeld

BFL

M. Nocker

BFL

W. Aarns

24-4-2018 Motie over woningbouw Land van Tap

3-7-2018 (18-22) Motie M-20 van D66, GL, PvdA en
BOB over SMART doelstellingen en
indicatoren in de P&C cyclus.

De besluitvorming over de toekomstige invulling van het land van Tap op te starten, zowel Q2 2020
de omwonenden, theater de Kik en het wijkplatform Elst-Zuid serieus in dit proces mee te
nemen, de raad kader stellend te laten zijn bij de invulling en eerder gedane beloftes mee te
nemen in het proces.

1. budget vrij te maken en daarmee in 2019 een training te organiseren voor ambtelijk
apparaat, college en raad met als doel beter leren om doelen en beleidsindicatoren te
formuleren
2. met ingang van 1 januari 2019 (ingaande jaarstukken 2018) consequent waar mogelijk
beleidsindicatoren (prestaties/resultaten èn indicatoren) en op te nemen in
alle stukken van de P&C cyclus en op te stellen beleidsnota’s en hierop ook consequent te
rapporteren
3. een ambassadeur of mentor aan te wijzen binnen de ambtelijke organisatie en de
raad/griffie om te ondersteunen waar nodig om zowel ambtelijke stukken als stukken
van de raad SMART te maken

Q3 2020 (verplaatst van
Q2 naar Q3 wegens
verschuiving corona)

28/4 bericht Marielle over Raad wordt middels
stand van zaken 10/6
memo geinformeerd

In kwartaal 2 van 2020 wordt de monitoring van het RPW behandeld in de raad. De
motie wordt gekoppelad aan de behandeling van de monitoring RPW De motie
18mo003 RPW is afgehandeld in de raad op 9 juni in 20rv000029.
In Q4 dit jaarzijn we hier concreet mee aan de slag gegaan onder andere in
afstemming met de auditcommissie. Gisteren hebben de PTH (Brigitte Faber) en ik
de presentatie over duurzaam inkopen aan de raad gegeven. Hiermee kan de
toezegging ‘T21 worden afgehandeld’.
De motie bestaat uit meerdere delen:
• de besluitvorming over de toekomstige invulling van het land van Tap op te
starten: het project is opgestart. In mei 2018 heeft de raad een informatiememo
over de aanpak ontvangen (18INF00062).
• zowel de omwonenden, theater de Kik en het wijkplatform Elst-Zuid serieus in dit
proces mee te nemen: In september 2018 heeft de raad een informatiememo over
de aanpak van de participatie en communicatie ontvangen (18INF00092). De
omgeving en andere stakeholders worden betrokken bij het opstellen van de
Ontwikkelvisie voor het Land van Tap.
• de raad kader stellend te laten zijn bij de invulling: in 2020 zal een Ontwikkelvisie
voor het Land van Tap ter besluitvorming aan de raad voorgelegd worden.
• en eerder gedane beloftes mee te nemen in het proces: deze zijn niet bekend.
In januari zal aan B&W een informatiememo voor de raad worden voorgelegd met
daarin een verwijzing naar bovenstaande informatiememo’s en om deze motie als
afgehandeld te beschouwen. 29/4; Voor de zomer zal aan B&W een
informatiememo voor de raad worden voorgelegd met daarin een verwijzing naar
bovenstaande informatiememo’s en om deze motie als afgehandeld te
beschouwen.

Status van deze motie is: ‘in uitvoering’
D.w.z. voorbereidingen worden getroffen om workshops beleidsindicatoren te
verzorgen in Q1-2020.
Een extern bureau zal dit voor ons verzorgen. Betreft 2 avonden waarin theorie en
praktijk bij elkaar worden gebracht.
Hiervoor zullen college- en raadsleden en beleidsmedewerkers worden genodigd.
Gezamenlijk wordt in twee sessies de materie met elkaar verkend.
Met als doelstelling een effectief en efficiënt gebruik van beleidsindicatoren.
Hierbij de status van uitvoering motie M-20 (dit is overigens ook zo verwoord in de
Jaarstukken 2019, bijlage follow-up onderzoeken rekenkamercommissie).
Uitvoering is in ambtelijke voorbereiding; gesprekken zijn gevoerd met een extern
bureau voor het verzorgen van een training (2 workshops) over dit onderwerp.
Hiervoor raads- en collegeleden te nodigen en diverse beleidsmedewerkers.
Planning was er op gericht om deze workshops in maart/april te organiseren. Door
coronacrisis is dit voorlopig ‘on hold’ gezet. Wordt waarschijnlijk verschoven naar
aug/sept 2020.

6-11-2018 (18-39) Motie M-14 van D66, CDA, GL en
PvdA over tiny forests

BFL

B. Colen

De mogelijkheden tot het realiseren van Tiny forests in het bebouwde gebied van de
Q4 2020
Overbetuwe
Te beoordelen of het zinvol en nuttig is om partner te worden van Tiny Forest van de IVN
Indien er potentiele locaties worden gezocht burgers en bedrijven bij deze inventarisatie te
betrekken
De raad begin 2019 te informeren over de mogelijkheden en kosten

D66 D66: vernemen graag het concrete tijdspad en een concrete weergave wat al
wel gerealiseerd is mbt Tiny Forest. We bepalen de kaders voor de Tiny Forest in
het IBOR. Het IBOR wordt volgens planning in november 2020 ter vaststelling aan
de raad aangeboden.
Daarna is het de bedoeling dat we Tiny Forest integraal oppakken met andere
thema’s welke spelen in de openbare ruimte.

11-12-2018 (18-45) Motie BOB, D66, PvdA, GBO en GL
over (fiets)verkeersveiligheid ontsluiting
railterminal Gelderland.

BFL

V. Dinnissen

verzoekt het college om In het overleg met Rijk, provincie en gemeente Nijmegen alsnog
afspraken te maken die zorgen voor:
1. een fietstunnel ter hoogte van de Reethsestraat, zodat het fietsverkeer bij de
ontsluitingsweg van de railterminal het verkeer van en naar de railterminal niet (voor een
tweede keer) gelijkvloers hoeft te kruisen.
2. een fietstunnel bij de afslag van Park 15 (A15Z) die ook daar zorgt dat de fiets
ongelijkvloers kan kruisen gelet op de verwachte forse toename van het verkeer van en
naar Park 15 (van 16.100 mvt nu naar 27.300 in 2033 vlg de préverkenning),
vooruitlopend op verdere interbestuurlijke afspraken over andere in de préverkenning
Knoop
38 voorziene maatregelen die moeten zorgen voor voldoende capaciteit voor de auto en
een
fietsnetwerk dat daarmee niet conflicteert.

Loopt.

16-4-2019 Motie over bouwpercelen in buurtschap
Reeth

BFL

M. Mur

Q2 2020
1. te onderzoeken, welke behoefte er op dit moment in het buurtschap Reeth wordt
gevoeld ten aanzien van het aantal bouwpercelen dat er zou moeten komen, als de aanleg
van de Railterminal Gelderland doorgaat en aan de hand van de uitkomst van dat onderzoek
aan de raad een plan voor te leggen op welke wijze, die aanwezige behoefte het best kan
worden ingevuld (planologisch en financieel); en
2. indien noodzakelijk, hiervoor medewerking te verzoeken van de Provincie, als
initiatiefnemer voor de Railterminal Gelderland, om het voor te leggen plan mogelijk te
maken;

BFL

B. Colen

Er zal een overzicht komen met betrekking tot extra kosten groenvoorziening naar
Q4 2020
aanleiding van een eerder aangenomen amendement over het ophogen van het niveau van
groenvoorziening.
Verzoekt het college:
Q2 2020
·
Het gevoerde bomenbeleid te evalueren en nieuwe criteria aan de raad voor te leggen
om de bomen in Overbetuwe zo optimaal mogelijk te beschermen;
·
De evaluatie en het nieuwe beleid voor 1 juni 2020 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.

2-7-2019 Groenvoorziening

2-7-2019 (19-24) Motie M-10 van GL, PvdA, CU, D66 en BFL
VVD over evaluatie bomenbeleid

12-11-2019 Motie over duurzame daken (gemeentelijk
vastgoed)

BFL

B. Colen/ W.
Roelofs

R. Moes

Verzoekt het college om:
- bij plannen voor nieuwbouw en renovaties van gemeentelijk vastgoed, standaard de
mogelijkheid tot groene daken uit te zoeken, al dan niet in combinatie met dakdelen met
zonnepanelen;
- de uitkomst mee te nemen in de voorstellen naar de raad;
- de raad te informeren inclusief motivering, als er wordt afgezien van het opnemen van
groene daken en zonnepanelen in de uitvoering, in geval het college bevoegd gezag is;
- de benodigde meerkosten per geval extra te storten in de bestemmingsreserve voor
meerjaren onderhoudsplannen
En roept het college op om:
- bij plannen voor nieuwbouw en renovaties van niet-gemeentelijke vastgoed waar de
gemeente op enige wijze betrokken is (bijv. via financiering), initiatiefnemers te stimuleren
om de mogelijkheid tot groene daken uit te zoeken, al dan niet in combinatie met dakdelen
met zonnepanelen en de uitkomst mee te nemen in de afweging;
- Te achterhalen welke belemmeringen initiatiefnemers ervaren bij het realiseren van
duurzame daken

nog niet duidelijk

Q4 2020

afgehandeld

Deel 2 is uitgevoerd, deel 1 komt straks samen met de aankoopregeling RTG. Het
antwoord en de aanpak wordt meegenomen in het raadsvoorstel voor de
zogenaamde aankoopregeling voor de RTG. Ik koers op behandeling begin mei in
het college en vlak voor de zomer in de Raad Een voorstel hiervoor is onderweg
naar de Raad, 23 juni voorronde, 7 juli besluitvorming.

Wordt meegenomen in IBOR

afgehandeld

De raad is 10 dec 2019
middels een memo
geinformeerd over s.v.z.

GroenLinks:evaluatie en nieuw bomenbeleid: we hebben nog niks gezien 11/6 Het
plan is klaar en op korte termijn wordt de raad geïnformeerd.

