Overzicht openstaande moties en toezeggingen
Datum
Onderwerp
PortefeuilleBehandelend
vergadering
houder
ambtenaar
6-11-2018 (18-37) Motie M-10 van GBO, VVD, CDA en PHR
R. Latta punt 1.
D66 over intensivering handhaving.
GJ Willemsen
punt.2 +3

2-7-2019 Motie over inspraak en participatiebeleid

6-11-2018 (18-41) Motie M-17 van D66, CU en GL
over verbonden partijen

Actie/toezegging
1) in de in 2019 op te stellen nieuwe Nota Integrale Veiligheid concreet aan te geven op
welke manieren het college de subjectieve en objectieve veiligheid verder wilt versterken
en daarbij een aantal alternatieven aan te geven;
2) In de nieuw Nota Integrale Veiligheid concreet aan te geven hoeveel fte’s er nodig zijn
om in brede zin de veiligheid te handhaven resp. te versterken, waarbij ook moet worden
gedacht om het aantal overtredingen een halt toe te roepen en bij de Kadernota 2020 te
duiden hoeveel extra middelen hiervoor nodig zijn;
3) Te bezien of voorafgaand aan de nieuwe Nota Integrale Veiligheid de handhaving al kan
worden versterkt en de raad daartoe middels een memo in het eerste kwartaal 2019 te
informeren.

PHR

E. Haanraadts

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

PHR

S. van Oeveren

1. Uiterlijk in Q1/19 met een concreet plan van aanpak te komen/ voor te leggen aan de
raad om tot een nieuwe Nota Verbonden Partijen te komen

Afgehandeld in Afgehandeld?
kwartaal
Q2 2020

Q3 2020

1. Q1 2019
afgerond
2.Evaluatie Q2
en stelt voor om:
2020
1. Met een aantal raads- en/of burgerleden een rondetafelgesprek voor te bereiden waarin 2.Evaluatie Q3
afspraken worden gemaakt over de versterking van de sturende en controlerende rol van of Q4 2020
de raad m.b.t. verbonden partijen
2. Uiterlijk in Q3/19 de nieuwe Nota Verbonden Partijen in de raadsvergadering te
behandelen waarin voornoemde afspraken zijn opgenomen en uitgewerkt

Raad is
geinformeerd?

Bijzonderheden
GBO: wat is de status? Punt 1 wordt in Q1 2020 naar de raad
gestuurd. Punt 2 en 3 op zijn vroegst in Q2 2020. De nieuwe
nota IV is niet de plek waarbij het aantal fte's betreffende
handhaving een plek zal gaan krijgen. Dit wordt in 2020 door
de teammanager waaronder handhaving valt, opgepakt .

Vraag : GroenLinks, GBO en GL dienden in, raadsbreed
aangenomen, verzoekt het college haast te maken met het
participatiebeleid. Laatste actie was ons inziens rapport
Rekenkamercommissie op 2008 2019. 7 januari 2020 vindt er
een politieke avond met de raad plaats waarbij er input voor
de visie wordt opgehaald. 2/6 dit wordt meegenomen bij de
visie die volgende week in college zit en in september
vastgesteld wordt door de raad.

GBO wat is de status?
Motie aanhef: afgerond
Op 22 januari 2019 is het plan van aanpak actualisatie Nota
verbonden partijen vastgesteld.
Motie
voorstel 1: afgerond
Op 19
maart 2019 heeft een RTGC plaatsgevonden. Aanwezigen
stemden af om de raad voor te stellen om een pilot met
raadsrapporteurs te starten tav ODRA en WSP en daarna te
bezien of en hoe de Nota moet worden aangepast.
Motie voorstel 3: hier ziet de raad voorlopig van af in
afwachting evaluatie pilot april 2020
Op 2 april heeft de raad besloten besloten om :
1. t.a.v. 2 verbonden partijen een pilot te houden met
raadsrapporteurs;
2. na een half jaar een nieuwe RTGC te houden en te bezien of
meer verbonden partijen aan de pilot worden toegevoegd (is
2/10/2019);
3. voorlopig af te zien van de opdracht aan het college om te
komen met een nieuwe Nota Verbonden Partijen in het derde
kwartaal 2019 en dit opnieuw af te wegen na de evaluatie van
de pilots.
Seniorenconvent is akkoord gegaan met het verzoek van
raadsrapporteur Hans Croesen in de voorronde van 18 juni om
de pilot met een half jaar te verlengen (van 2/10 naar 2/4).
Afhankelijk van de uitkomst van de pilot wordt bepaald of de
motie verder uitvoering behoeft en op welke wijze. De
evaluatie van de pilot middels een RTGC is in verband met de

