Overzicht openstaande moties en toezeggingen
Datum
Onderwerp
vergadering
7-11-2017 Motie M3 over Wanmolen Zetten

PortefeuilleBehandelend
houder
ambtenaar
WH
E. Stegenga

Afgehandeld in
Actie/toezegging
kwartaal
·
De Raad voor 1 januari 2018 te informeren over de plannen Q4 2020
m.b.t.de Wanmolen
·
Bij het uitwerken van de plannen nadrukkelijk rekening te
houden met de aanbevelingen van ZOZ en de Dorpsraad
·
Bij de uitwerking van deze visie voor maatschappelijke
voorzieningen maximaal 3 scenario’s te hanteren namelijk:
1. Nieuwbouw op de locatie van de Wanmolen met behoud van
alle huidige maatschappelijke functies, inclusief recreatieve
binnensport en bewegingsonderwijs.
2. Als
scenario 1 met uitzondering van de recreatieve binnensport. Deze
binnensport activiteiten verplaatsen naar het HPC.
·
Duidelijkheid te geven over het verdere proces en de wijze waarop
de Raad wordt geïnformeerd
3. Huidige locatie afstoten en nieuwbouw van een minimale
voorziening voor bewegingsonderwijs. Nieuw te bouwen sportzaal
bij HPC en sociaal culturele functies in andere locaties
onderbrengen.
·
Een definitief besluit nog voor maart
2018 aan de Raad voor te leggen

WH

E. Stegenga

De sportnota zal begin 2018 richting de raad komen, maar is door
het college aangehouden. Nieuwe planning sportnota: eind 2019
naar de raad

Q1 2021

De gemeenteraad heeft op 15 april 2020 de uitgangspunten voor het nieuwe sport- en beweegbeleid vastgesteld. Dit is de opmaat naar de nieuwe sportnota. De
oorspronkelijke planning was om deze nota voor de zomer aan de raad aan te bieden. Met bestuur en organisatie bekijken we of dit, gezien de corona maatregelen
nog een realistische planning is. Door de corona maatregelen in relatie tot sportverenigingen en sportaccommodaties zijn de medewerkers sport zeer druk geweest
met het ondersteunen van verenigingen. Ook is een medewerker vertrokken naar een andere organisatie. De Sportnota heeft hierdoor vertraging opgelopen. Ook
onderzoeken wij de vraag of alle uitgangspunten die zijn vastgesteld nog opportuun zijn door de coronacrisis. Wanneer de situatie zich stabiliseert ronden wij het
nieuwe sportbeleid in Q4 van dit jaar af.

7-11-2017 81) Motie M-1 van CDA, D66 en PvdA WH
over duurzaamheid in de sport.

E. Stegenga

Q1 2021
Roept het college op om:
• De verenigingen nog voor het einde van dit jaar te informeren
over het vervolg op de nul metingen.
• Per vereniging concreet aan te geven wat men nog van de
gemeente kan verwachten en binnen welk termijn.
• Opnieuw metingen uit te laten voeren daar waar de uitkomst
van de 0-meting door de tijd is achterhaald
• Verenigingen te informeren over het project ‘vitale sportparken’
en hen hierin te begeleiden
• Verenigingen actief bij elkaar te brengen om kennis te delen;
• Nog voor 1-6-2018 te komen met een visie over duurzame sport
en sportfaciliteiten in Overbetuwe

Via raadsinformatie memo Sport (corsa nr. 19inf00087) informeerden wij u over verschillende ontwikkelingen op speerpunt Sport waaronder het proces rond de
integrale Sportnota. Krijgt een plek in de Sportnota die in het vierde kwartaal aan de raad wordt aangeboden. 25/9 Bij Excelsior Zetten is de uitbreiding van
veldcapaciteit afgerond. Vanuit de plannen voor Vitaal Sportpark De Pas is een grasveld van Spero omgezet naar een kunstgrasveld. Alle verenigingen hebben nu
voldoende capaciteit. Wij hanteren hierbij de KNVB en andere landelijke normen voor capaciteitsberekening. Verenigingen die aangaven interesse te hebben voor
verduurzaming hebben wij actief in contact gebracht met een bureau (Sportief Opgewekt) die hen hierbij kan helpen. Afspraken over bekostiging van
accommodaties zijn bij alle verenigingen bekend.
Met het sluiten van een Lokaal Sportakkoord zij vele verenigingen en organisaties betrokken bij afspraken over gezamenlijke ambities en bijbehorende acties. Met
een Rijksbijdrage voor uitvoering van lokale sportakkoorden hebben wij voor een periode van 2 jaar elkaar een bedrag van 30.000,- euro beschikbaar. Met
(sport)verenigingen en andere maatschappelijke organisaties bespreken wij welke acties hiermee mogelijk worden.
Via o.a. de sportcafés van Overbetuwebeweegt.nl informeren en ondersteunen wij verenigingen actief op voor hen relevante thema’s (w.o. duurzaamheid, werving
vrijwilligers, bestuur ondersteuning). 7/10 Dit nemen we mee in de sportnota dit wordt Q1 2021

T9 Sportnota

Afgehandeld?

Raad is
geinformeerd?
Raad is betrokken
in proces en
heeft een
scenario
aangenomen

Bijzonderheden
PvdA: Informatiememo betekent niet dat er duidelijkheid is over scenario. De motie vroeg twee dingen:
1. De Raad voor 1 januari 2018 te informeren over de plannen m.b.t.de Wanmolen
2. Een definitief besluit nog voor maart 2018 aan de Raad voor te leggen.
Beide zijn gebeurd. Finale besluitvorming over de Wanmolen echter (nog) niet. Het scenario Wanmolen Light is aangenomen als voorkeursscenario met een
amendement om in het vervolg de optie van 3 zaaldelen (ipv 2 in het scenario) te onderzoeken. Daarop hebben veel gesprekken met partijen in Zetten
plaatsgevonden. Daaruit bleek niet alleen een aanscherping van het programma voor De Wanmolen maar ook een wens om het basisonderwijs te concentreren bij
De Wanmolen. Daarnaast is door een intensieve participatieronde een uitgebreidere programma van wensen opgeleverd zoals een gezondheidscentrum. Dit vraagt
een zorgvuldige stedenbouwkundige visie, fasering in de planvorming en nadere financiële onderbouwing. Een uitgewerkt plan leggen wij Q4 2020 aan de raad voor.
Dit omdat wij zelf ook nog met de huisartsen in gesprek gaan over hun bereidheid onderdeel te worden van een nieuwe Wanmolen

7-11-2017

29-5-2018 (18-04a) Motie van CDA, GBO en VVD WH
over bouwen in het buitengebied.

G.J.
Willemsen/J.
Joossen

1. de raad een overzicht te doen toekomen van alle tot nu toe
door de raad vastgestelde besluiten over “bouwen, wonen en
werken in het buitengebied
van Overbetuwe”;
2. de raad daarnaast een overzicht te doen toekomen waaruit
blijkt welke wet en regelgeving ( incl Rijk en Provincie) van
toepassing zijn;
3. beleidsregel “functieverandering en nieuwvestiging in het
buitengebied Overbetuwe 2008” met de raad te evalueren.

Het overgrote deel van raadsbesluiten over bouwen, wonen en werken in het buitengebied vind zijn basis in de beleidsregel Functieverandering. De beleidsregel
functieverandering is opgesteld om agrarische bedrijven die hun agrarische werkzaamheden willen beëindigen de mogelijkheid te bieden hun agrarische functie om
te zetten naar de woonfunctie, de werkfunctie of een combinatie hiervan. Momenteel zijn we bezig met het inventariseren van locaties waar we de beleidsregel
Functieverandering hebben toegepast in het buitengebied en waar hebben we dan medewerking aan verleend. Ook gaan we kijken naar de verzoeken in het
buitengebied waar we geen medewerking hebben verleend. De vraag waarom we geen medewerking hebben verleend is een belangrijke voor de evaluatie van het
functieveranderingsbeleid. De regionale woonagenda’s zijn het instrument voor de provincie om samen met gemeenten afspraken te maken over de kwalitatieve
woningbouwopgave en voor gemeenten onderling over de kwantitatieve bouwopgave. In het kader van decentraal waar kan, heeft de provincie gekozen om op
perceelniveau in het buitengebied de gemeente zelf het heft in handen te nemen wat wenselijk is en wat niet, wanneer er geen provinciale belangen in het geding
zijn, er niet meer dan 4 woningen gerealiseerd worden en het geen bedrijfsbestemming betreft. De beleidsregel Functieverandering en nieuwvestiging in het
buitengebied Overbetuwe sluit hier naadloos op aan om op perceelniveau 1-4 burgerwoningen toe te staan. In de afgelopen 12 jaar hebben we ongeveer 300
bestemmingsplanprocedures doorlopen. Zoals bij 1 als is vermeld zijn we momenteel bezig met een nadere verkenning, die gaat uitwijzen hoeveel procedures
gestart zijn op basis van de beleidsregel Functieverandering. Met onderscheid naar zowel functieverandering als nieuwvestiging van agrarische bedrijven. De kapstok
voor de verkenning zijn de deelgebieden vanuit de omgevingsvisie. Op een kaart zullen deze deelgebieden inzichtelijk worden gemaakt met per deelgebied het
aantal verzoeken (ook de afgewezen verzoeken). We willen ons eerste beeld uit de evaluatie aan u voorleggen met de vraag of u zich hierin herkent. Een belangrijke
vraag is in hoeverre heeft deze beleidsregel bijgedragen aan de gestelde doelen en ambities? Op basis daarvan kunnen we gaan werken aan een advies voor de
actualisatie van de beleidsregel. Ligt continuering van de huidige lijn voor de hand? Is een aanpassing van de beleidsregel noodzakelijk? Wat is de oorzaak hiervan
(zijn de regels te strikt of te soepel)? Kunnen de regels aangepast worden, omdat de actuele doelstellingen dat vragen? En wat zijn deze aanpassingen dan? Hoe zit
het met de plannen waar een extra verevening plaatsvindt? Binnen welke marges gebeurt dit en is dit wenselijk? Het advies gaat ook in op de vorm; Dit kan
betekenen een actualisatie van de bestaande beleidsregel. Ook kan er gekozen worden om bijvoorbeeld regels die veel toegepast worden rechtstreeks mogelijk te
maken in het toekomstige omgevingsplan. Of wellicht aanvullend op juridische instrumenten ook inzet van instrumenten op het gebied van financiën (bv subsidie) of
inzet op het gebied van kennis en communicatie.
Planning
- Verkenning (onderzoek naar alle (afgewezen) verzoeken) en opstellen kaart met locaties Q1 2021
- Onderzoek en analyse , participatie en advies Q2 2021

Q2 2021

3-7-2018 Motie over heel Gelderland sport op
vitale sportparken

WH

E. Stegenga

• Met de provincie actief in overleg te gaan om extra en
Q1 2021
substantiële middelen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling
van vitale sportparken in Overbetuwe;
• En om voor de begroting in november 2019 samen met de
provincie een plan te hebben ontwikkeld.

3-7-2018 Motie over kaders ruimtelijke
plannen

WH

S. Tempelman

1. Te verkennen in hoeverre de gemeente bij ruimtelijke
ontwikkelingen, bijvoorbeeld door een combinatie van de
systematiek van prioritering en gemeentelijke stimuleringsbeleid,
meer kan sturen op het gebied van bijvoorbeeld doelgroepen,
woningbouwcategorieën, warmtetransitie, energieopwekking,
bouwmaterialen, transitie naar duurzame mobiliteit, wateropvang,
verstening en groen in de wijk;
2. De uitkomsten van deze verkenning voor 1 oktober 2018 aan de
Raad voor te leggen;
3. Op basis van deze verkenning voor 1 december 2018 een
voorstel aan de Raad te doen om op bovenstaande gebieden extra
randvoorwaarden te stellen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

4-9-2018 Motie over maak ommetje
Westeraam rond

WH

B. Colen

* zo snel mogelijk in 2019 het oorspronkelijke ommetje
Q2 2021
Westeraam te realiseren;
* hiervoor het bedoelde Masterplan als uitgangspunt te nemen;
* in de begroting van 2019 alsnog hiervoor middelen op te nemen
en daarmee een concreet voorstel te doen aan de raad over de
invulling, planning en realisatie in zo mogelijk 2019.
*dit zo spoedig mogelijk te communiceren via een Nieuwsbulletin
aan alle bewoners van Westeraam en gebruikers van het
natuurgebied.

Q3 2019
ja
(wethouder heeft
op 10 maart GL
toegezegd dat er
een gesprek komt
om eea te
verduidelijken)

Bureau Sport en Ruimte (die ook de totstandkoming van Vitaal Sportpark De Pas hebben begeleid) is in onze opdracht bezig met sportparkgesprekken in Zetten,
Valburg, Heteren, Driel en Herveld-Andelst om kansen en mogelijkheden voor Vitale sportparken te verkennen. Eind dit jaar wil dit bureau een rapportage hierover
opleveren. Ik zal dit ter bespreking aanbieden aan de raad in Q1 van 2020 Ik vermoed alleen dat behandeling door raad en vaststellen in Q3 van dit jaar kan worden
afgerond 26/9 Tijdens de zogenaamde sporttafelgesprekken zijn de verenigingen gepolst naar hun interesse voor Vitale Sportparken. Er loopt een onderzoek naar
kansrijkdom voor de verschillende sportparken. Na een bureau inventarisatie bespraken wij de kansen en voorwaarden met de verenigingen en relevante
(maatschappelijke) partners. De rapportage en het bijbehorende advies over meer vitale sportparken in Overbetuwe krijgt een plek in de Sportnota die in Q1 2021
aan de raad wordt aangeboden.

ja middels een
memo okt 2018
en juli 2019 en
gesprek

GroenLinks:motie vroeg om verkenning naar mogelijkheden om bij woningbouw meer te sturen op gebied van bv doelgroepen, woningbouwcategorieen, verstening,
groen e.d. In beantwoording technische vragen Kadernota 2020 staat dat verkenning is uitgevoerd. Raad heeft deze verkenning niet gekregen.
D66: We vernemen graag hoe de laatste stand van zaken is nav de verstrekte informatiememo.
Afgehandeld. Zie document ‘Ronde 2 Beantwoording technische vragen t.b.v. kadernota’ besproken in de raadsvergadering van 2 juli 2019.
De raad heeft de resultaten van de verkenning ontvangen. Mondeling tijdens een TU op 25 juni 2018 en schriftelijk in een raadsmemo dd. 3 oktober 2018 is ingegaan
op de gehanteerde voorwaarden en kaders. Dat is de basis van de beantwoording in juli 2019 door B&W van de technische vragen. Daarin is ook verwezen naar de
Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 die (bovenliggend op strategisch niveau) nog enkele sturingsprincipes bevat 21/ 9“Het toegezegde gesprek heeft op 31/8
plaatsgevonden. In dat gesprek over woningbouw zijn de onderwerpen uit de moties aangehaald en ook in verband gebracht met actualisatie van de Woonagenda.
Daarmee wordt voorgesteld een en ander als afgedaan op te nemen.“

Het wandelpad langs de Linge naar Guardspad is al gerealiseerd evenals de brug over de Linge.
Het waterschap is begonnen met de voorbereiding en uitvoering van de natuurvriendelijke oever langs de Linge.
We hebben te maken met bezwaren uit de omgeving. We zijn nog in gesprek met deze omwonenden.
We verwachten in het 3e kwartaal van 2020 te starten met de aanleg 17/9 Begin oktober start het waterschap met de aanleg van de natuurvriendelijke oever langs
de Linge.
Daarna volgt de aanleg van het wandelpad. 3/11: In oktober 2020 is langs de Linge 600 m1 natuurvriendelijke oever aangelegd. Er is een bezwaarschrift ingediend
tegen voor het aanleggen van een struinpad. Planning is nu onduidelijk. Voornemen is het pad aan te leggen in voorjaar 2021

6-11-2018 18-36) Motie M-8 van GBO, D66 en
WH/DHT
GL over onderzoek verkeersveiligheid
rondom scholen en
sportaccommodaties

V. Dinnissen

1. Een onderzoek te laten plaatsvinden waarin de diverse
Q1 2021
mogelijkheden worden onderzocht om de verkeersveiligheid
rondom scholen en sportaccommodaties te verbeteren.
2. In dit onderzoek ook bestaande maatschappelijke initiatieven
mee te nemen en uiteen te zetten met welke partijen kan worden
samengewerkt om de verkeersveiligheid te verbeteren.

6-11-2018 Motie over stimulering bouw sociale
woningen

S. Tempelman

Naar aanleiding van een ingetrokken motie wordt besloten deze
materie voor te leggen aan het presidium ter behandeling in een
voorbereidende vergadering.
Verzoekt het College:
1. De regie in de bouw van sociale huurwoningen te nemen door
een woningmarktregisseur aan te stellen. Deze moet de bouw van
sociale huurwoningen aanjagen door bij alle nieuwe plannen de
voorwaarden die door de Raad worden vastgesteld (zie punt 2)
voor te leggen aan betrokken partijen: grondeigenaren,
ontwikkelaars en toegelaten instellingen;
2. Vóór 1 maart 2019 concrete voorwaarden bij planontwikkeling
op te stellen met als doel de opgaven uit de Woonagenda te
verwezenlijken en die leiden tot het stimuleren van de sociale
woningbouw in de Overbetuwe. De voorwaarden worden ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze voorwaarden
moeten vanaf 2019 gelden voor alle plannen/projecten met een
minimale omvang van 10 woningen en moeten in ieder geval
omvatten:
a. Een jaarlijks quotum van minimaal 30% sociale huurwoningen,
gemiddeld genomen over alle opgestarte projecten/plannen in dat
jaar; hierbij geeft het College aan op welke manier dit quotum
planologisch-juridisch kan worden verankerd;
b. Per individueel nieuwe plan/project vanaf 2019 het College
informeert aan de raad wat het percentage sociale huurwoningen
in het project wordt cq wat er gedaan is om dit percentage te
halen;
c. Indien zich tijdens het jaar een nieuw project aandient,
waarmee
quotum
vanvoorzieningen
30% sociale huurwoningen
1.
Een visiehet
opjaarlijkse
wonen met
zorg en
in dit gebied tevan
dat
jaaren
niet
gehaald
tebieden;
worden, kan het College
maken
aan
de raaddreigt
aan te
gemotiveerd
afwijken van het
quotum van
30% sociale
2.
Geen bestemmingsplan
betreffende
de locatie
aan de
huurwoningen.
Deze
gemotiveerde
afwijking
legtover
het de
College
Binnenstraat
aan
de raad
aan te bieden
voordat
visie ter
besluitvorming
voor aan de is
Raad,
vóórmet
hetde
aangaan
(punt 1.) overeenstemming
bereikt
raad; van de
bindende
overeenkomsten
met de ontwikkelaars
van dit deze
project
3.
Nog geen
verdergaande overeenkomsten
betreffende
en
de volgende
vande
dat
jaar;
locatie
te sluitenproject(en)
voordat over
visie
(punt 1.) overeenstemming
d.
De
sociale
huurwoningen
worden
bij
voorkeur
ontwikkeld
door
is bereikt met de raad;
toegelaten instellingen;
e. Indien de sociale huurwoningen niet kunnen worden ontwikkeld
door een toegelaten instelling, dan doet het College vóór het
aangaan van (bindende) overeenkomsten met ontwikkelaars een
gemotiveerd voorstel aan de Raad voor een andere ontwikkelaar.

WH

16-4-2019 19-12) Motie VVD, CDA, BOB, D66 en WH
PvdA over behoud maatschappelijke
zorgfunctie Hoge Hof Herveld

T. Ahoud

3. In de prestatieafspraken vast te leggen welke plannen en
hoeveel woningen de corporaties de komende 4 jaren (in een
planning aan te geven) gaan realiseren en op te nemen welke
projecten dat jaar worden uitgevoerd / gestart en op welke
locaties dat gaat gebeuren;
4. De Raad jaarlijks te informeren over de voortgang in het
verwezenlijken van de opgaven in de Woonagenda.

Q1 2019 volgt
gesprek met
wethouder
(toezegging 10
maart 2020)

Q1 2021

Voor een aantal concreet genoemde locaties zijn verkenningen uitgevoerd. Voorbeelden zijn sportpark De Pas en fietsroute in Heteren naar de sportvelden. Voor de
ontsluiting de sportpark De Pas is inmiddels budget beschikbaar gesteld. De uitvoering is gepland in Q3 2020.
De uitkomsten van de verkenning van de fietsroute in Heteren zal binnenkort voorgelegd worden aan de dorpsraad om uiteindelijk tot een voorkeursalternatief te
komen. Daarna gaan we in gesprek met de provincie over realisatie en financiering. Op basis van deze uitkomsten kan een planning gemaakt worden.
Voor de brede aanpak naar onderzoek rondom scholen en sportaccommodaties nemen we een actiepunt op in de Actieagenda Mobiliteit (speerpunt Mobiliteit 17/9
Voor een aantal concreet genoemde locaties zijn verkenningen uitgevoerd. Voorbeelden zijn sportpark De Pas en fietsroute in Heteren naar de sportvelden. Voor de
ontsluiting de sportpark De Pas is inmiddels budget beschikbaar gesteld. Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen van de ontwikkeling woonwijk De Pas. Het
is wenselijk om beide ontwerpen op elkaar af te stemmen.. De verwachting is dat de planning van de uitvoering van de maatregelen voor de ontsluiting sportpark De
Pas doorschuift naar 2021.
De uitkomsten van de verkenning van de fietsroute in Heteren zal binnenkort voorgelegd worden aan de dorpsraad om uiteindelijk tot een voorkeursalternatief te
komen. Daarna gaan we in gesprek met de provincie over realisatie en financiering. Op basis van deze uitkomsten kan een planning gemaakt worden.
Voor de brede aanpak naar onderzoek rondom scholen en sportaccommodaties nemen we een actiepunt op in de Actieagenda Mobiliteit (speerpunt Mobiliteit)

ja

middels memo 26 GroenLinks:motie vroeg om één woningmarktregisseur, niet om vele verschillende die ieder deelaspecten behandelen. M20 is uitgevoerd. Hierover is de raad
maart 2019 en
geïnformeerd in een raadsmemo dd. 26 maart 2019.
gesprek
De betreffende motie bevat o.a. het verzoek om bij realisatie sociale huurwoningen regie te nemen door bij de bouw van sociale huurwoningen in nieuwe plannen
de door de raad gestelde voorwaarden voor te leggen aan betrokken partijen. Dat is exact wat de projectregisseurs doen. Zij voeren vervolgens ook het gesprek
hierover en zien toe op nakoming van verplichtingen en afspraken. In een raadsmemo dd. 26/3/2019 heeft B&W beschreven dat er zo invulling wordt gegeven aan
de motie. Wethouder Hol heeft Groen Links op 10 maart uitgenodigd voor een gesprek om e.e.a. te verduidelijken. 21/9 “Het toegezegde gesprek heeft op 31/8
plaatsgevonden. In dat gesprek over woningbouw zijn de onderwerpen uit de moties aangehaald en ook in verband gebracht met actualisatie van de Woonagenda.
Daarmee wordt voorgesteld een en ander als afgedaan op te nemen.“

Het onderzoek wordt in Q4 afgerond en wordt daarna naar de raad verstuurd.

}

2-7-2019 19-29) Motie M-15 van D66, GL en
PvdA over Tergouw

WH

G.J. Willemsen

Verzoek het college om:
een onafhankelijke mediator aan te stellen om de impasse en de
situatie op het terrein Tergouw in een positieve richting mede te
sturen en met een of meerdere adviezen te komen om tot een
structurele oplossing te komen.

2-7-2019 Motie Stolpersteine

WH

R. Janssen

1. Mee te werken aan een verzoek tot het plaatsen van
Q2 2021
Stolpersteine/Struikelstenen in de gemeente Overbetuwe.
2. Desgevraagd advies te geven aan een te vormen comité, welke
de voorbereidingen en organisatie op zich zal nemen om te komen
tot het plaatsen van Stolpersteine/Struikelstenen. Denk hierbij aan
een comité gevormd door de historische verenigingen in onze
gemeente zoals Marithaime en mogelijk het Nederlands
Israëlitisch Kerkgenootschap, de nazaten van de slachtoffers en de
huidige bewoners van deze panden.
3. Mee te werken aan het plaatsen van
Stolpersteine/Struikelstenen.

Q1 2021

D66: De onafhankelijke mediator is voor ons onzichtbaar, wie wat waar is hij/zij? Of is er nog niemand aangesteld? In juli 2019 is de motie aangenomen, er zijn vele
maanden voorbij gegaan om iemand aan te stellen? Hoe is het mogelijk dat er geen onafhankelijke mediator is benaderd? Inmiddels is met de diverse partijen en
ook individuen gesproken. De wethouder was hierbij aangesloten. De info wordt uitgewerkt en dan wordt er begin 2020 een nieuwe ronde georganiseerd. 17/4 We
hebben inmiddels in een nieuwe ronde (in februari/maart) de betrokken partijen gesproken om te kijken of het inzetten van een mediator op dit moment zinvol is.
Ook hebben we de portefeuillehouder geïnformeerd over deze gesprekken.
Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal zaken die we nog eens met de parkdirectie willen bespreken, zodra we weer fysiek afspraken kunnen maken gaan we
zo snel mogelijk met de parkdirectie in gesprek.
Dan kunnen we bepalen op welke manier de inzet van een onafhankelijke mediator kan helpen. 11/5 Door de coronamaatregelen is dit gesprek niet doorgegaan e
verplaatst naar later in mei. Ook al zullen de maatregelen dan nog steeds gelden, willen we de afspraak dan toch echt wel door laten gaan. 10/6 Motie Tergouw
heeft ivm corona even stilgelegen. Gesprekken zijn nu weer opgestart. Eind mei is er namelijk gesproken met de parkdirectie. We gaan nu de balans opmaken. 17/9
Voor ons is het doel om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de woon- en leefsituatie op het park. Actief op de onderwerpen waar wij publiekrechtelijk
voor aan de lat staan en ondersteunend en verbindend bij privaatrechtelijke onderwerpen. Ons doel is niet het aanstellen van een mediator.
De twee georganiseerde bewonersgroepen, SRT en BBRT, hebben recent ook aangegeven op dit moment geen heil te zien in mediation. Er heeft wel een
oriënterend gesprek met een onafhankelijke mediator plaatsgevonden. Gelet op het standpunt van de BBRT en de SRT (maar ook van individuele bewoners) is er nog
geen verdere invulling aan de mediation gegeven.
Wij blijven met alle partijen in gesprek en zijn samen met de twee bewonersgroepen tot een 3-tal onderwerpen gekomen waar wij ons als eerste op gaan focussen.

D66 D66: Is het college van B&W al benaderd om hieraan faciliterend mee te werken? Het initiatief ligt niet bij de gemeente, maar bij de initiafnemers. De gemeente
werkt mee als daarom gevraagd wordt. Tot op heden is de gemeente nog niet benaderd. Vanuit de gemeente wordt contact gezocht met initiatiefnemer om stand
van zaken na te gaan. 19/5 Ik heb contact gehad met Marithaime over de stand van zaken mbt de Stolpersteine. Op dit moment telt de historische kring nog maar 1
bestuurslid te weten Hans v/d Heijden (voormalig raadslid D66 en nu burgerlid GBO). Het project Stolpersteine ligt op dit moment stil vanwege de vorming van een
nieuw bestuur van de historische vereniging Marithaime. Wanneer dat gerealiseerd is, nemen zij weer contact met mij op. De laatste stand van zaken is dat ze
geinventariseerd hebben over hoeveel Joods gezinnen het gaat die zijn afgevoerd. De laatste telling is 5 gezinnen allen afkomstig uit Elst. Dus concreet wat de stand
van zaken is :
2/12 Er is contact geweest met een bestuurslid van Marithaime die inmiddels een definitieve lijst met de gedeporteerde en omgekomen Joodse gezinnen heeft
samengesteld. Dit in samenwerking met alle andere historische verenigingen in de gemeente Overbetuwe. Het betreft 4 gezinnen in Elst. Met het bestuurslid is het
verdere tijdspad doorgenomen en wordt ambtelijk de aanschaf en plaatsing van de Stolpersteine voorbereid. Op 7 april is dit afgerond.

5-11-2019 T 87 Zorgvoorziening Hoge Hof
Herveld

WH

T. Ahoud

In februari 2020 zal meer duidelijkheid gegeven kunnen worden
over de ontmoetingsruimte bij De Hoge Hof in Herveld

Q1 2021

Ivm Corona is het onderzoek naar nut- en noodzaak on hold gezet. Het onderzoek wordt in Q4 afgerond en dat in Q1 van 2021 de raad wordt geïnformeerd.

12-11-2019 Motie VVD: Flexwoningen voor
spoedzoekers

WH

G. Wolters

Roept het college op:
• haar interesse kenbaar te maken aan de provincie om samen
met de regio mee te doen aan de Pilot Flexwonen van het
Ministerie BZK, of een mogelijk vervolg daarop;
• en, daarna samen met de regiogemeenten, woningcorporaties
en projectontwikkelaars locaties in kaart te brengen waar
flexwoningen geplaatst kunnen worden.

Q4 2020

7/10 ;We starten een locatiestudie naar flexwonen nadat de locatiestudie woonwagenstandplaatsen is afgerond.
Deze laatstgenoemde is net afgerond, op korte termijn zal dus ook een begin gemaakt worden met een locatiestudie voor flexwonen.

WH

G.J.. Willemsen

Agendapunt 14 – pfh zegt toe de raad actief te blijven informeren
over de uitrol 5G binnen de gemeente en hierover een keer een
informatiebijeenkomst te organiseren (daarvoor evt. Het
antennebureau uitnodigen)

7/10 Wordt op korte termijn opgepakt.

12-5-2020 Motie burgerparticipatie bij afwijking WH
bestemmingsplan

G.J. Willemsen

Draagt het college op: 1. Om deel te nemen aan een door de raad Q2 2021
te organiseren ronde tafel gesprek over het informeren en
betrekken van inwoners bij vergunningverlening, in het bijzonder
waar het een afwijking of wijziging van het bestemmingsplan
betreft. 2. De landelijk en lokale attenderings-services voor
bekendmakingen van lokale besluiten en vergunningverlening
breder bekend te maken. 3. De gemeenteraad zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk voor de kadernota 2022 concrete
voorstellen te doen hoe de burgerparticipatie rondom
vergunningverlening en wijziging c.q. afwijking van
bestemmingsplannen verder kan worden verbeterd. en gaat over
tot de orde van de dag.

Punt 1 en 2 zijn afgerond. Een RTG heeft inmiddels plaatsgevonden.

12-5-2020 Actief blijven
infromeren/Informatiebijeenkomst
over de uitrol 5G

3-11-2020 Moties M 5 : Veilig verkeer(d)?
Voorlopig geen bezuiniging op
verkeersmaatregelen tot nieuwe
mobiliteitsplan

WH

V. Dinnissen

nodigt het college uit
• Bij het vaststellen van het ambitiedocument een nieuw voorstel
aan de raad voor te leggen voor het structureel benodigde budget
• Bij de uitvoering van het ambitiedocument expliciet aandacht te
besteden aan de wijze van interactie met de inwoners of andere
belanghebbenden bij door hen aangedragen verkeersknelpunten
en een plan van aanpak op te stellen op basis van de grootste
knelpunten per kern

