Overzicht openstaande moties en toezeggingen
Datum
vergadering

Onderwerp

7-11-2017 Groenonderhoud

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

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

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

Portefeuillehouder

Behandelend
ambtenaar

BFL

B. Colen

BFL

W. Aarns

Actie/toezegging

Afgehandeld in kwartaal

Het kwaliteitsbeheer openbare ruimte zal in de eerste helft van 2018 geactualiseerd moeten Q1 2021
worden.

Q1 2021
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

Afgehandeld?

Raad is geinformeerd?

Bijzonderheden

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 IKP OR.

Status van deze motie is: ‘in uitvoering’. Als gevolg van coronacrisis en andere
prioriteiten is de uitvoering vertraagd.
Voorbereidingen worden getroffen om twee workshops beleidsindicatoren te
verzorgen. Een extern bureau zal dit voor ons verzorgen. Dit 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. De eerste workshop zal digitaal
plaatsvinden op 15 december a.s. (aan griffie doorgegeven). Deze sessie is vooral
gericht op de theorie. De tweede sessie zal in Q1-2021 worden ingepland en zal
praktijkgericht zijn aan de hand van concrete Overbetuwse beleidsnota’s.

BFL

B. Colen

De mogelijkheden tot het realiseren van Tiny forests in het bebouwde gebied van de
Q1 2021
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

In het IKP OR wordt aangegeven hoe om te gaan met Tiny Forest.

BFL

H. Regnerus

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.

Er is een bestuurlijk akkoord tussen Provincie, Nijmegen en Overbetuwe over een
extra investering in Afslag 38 en aanliggende fietsinfrastructuur. De partijen
hebben dit opgenomen in de begrotingen voor 2021. Met de aanvullende middelen
wordt het mogelijk gemaakt om ongelijkvloerse kruisingen voor het fietsverkeer te
realiseren. De gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten in het najaar over de
begrotingen. Daarna worden de plannen door de partijen nader uitgewerkt.

Q4 2020

16-4-2019 Motie over bouwpercelen in buurtschap Reeth

BFL

1. te onderzoeken, welke behoefte er op dit moment in het buurtschap Reeth wordt gevoeld Q3 2021
M.
Mur/H.Regnerus 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;

2-7-2019 Groenvoorziening

BFL

B. Colen

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

BFL

W. Roelofs/ D.
Derks

BFL

R. Moes

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

Er zal een overzicht komen met betrekking tot extra kosten groenvoorziening naar
Q1 2021
aanleiding van een eerder aangenomen amendement over het ophogen van het niveau van
groenvoorziening.
Q4 2020
Verzoekt het college:
·
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.

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

Deel 2 is uitgevoerd, deel 1 komt straks samen met de aankoopregeling RTG. Het
antwoord en de aanpak voor twee woningen wordt meegenomen in het
raadsvoorstel voor de zogenaamde aankoopregeling voor de RTG. Dit is besproken
in de politieke avond van 23 juni 2020 en zal nogmaals in een politieke avond
worden besproken.
Het College heeft met de Provincie Gelderland gesproken over de mogelijkheid om
woningen in het buitengebied te compenseren. De Provincie Gelderland kan zich
vinden in de compensatie van de twee woningen en heeft toegezegd positief te
willen meedenken over het eventueel toevoegen van nog
enkele woningen in het gebied. Benadrukt is dat deze ontwikkeling moet passen
binnen het vigerend beleid en de juridisch-planologische kaders die voor dergelijke
ontwikkelingen gelden. Het College hecht er belang aan om met de daadwerkelijke
realisatie van nieuwe woningen te wachten op zekerheid met betrekking tot het
onherroepelijk worden van het Inpassingsplan voor de railterminal. Het College
stelt op dit moment voor om de twee woningen die door de komst van de RTG
verdwijnen te compenseren. In een later stadium wil het College met Leefbaar
Reeth in gesprek treden over de eventuele behoefte aan extra woningen in Reeth.
Op basis hiervan en met oog voor de financiële, planologische en juridische
randvoorwaarden zal het College uw Raad informeren over het vervolgproces.

Wordt meegenomen in IKP OR als scenario

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

Er wordt met GL overleg gezocht over de openstaande vragen die zij hebben.

Q4 2020

De motie wordt binnenkort afgehandeld met een brief naar de raad daar waar we
nu de motie deels aan het verwerken zijn in onze huidige en toekomstige plannen.

Q1 2021

de behandelend ambtenaar heeft contact gehad met dhr. Mulder en mevr.
Bruinsma en het volgende is afgesproken: Het streven is dat in oktober of begin
november een eerste opzet in korte zinnen / steekwoorden naar u toekomt,
waarna de opzet met dhr. Mulder en mevr. Bruinsma besproken wordt. Er is dan
voldoende tijd om de discussiepaper in te brengen uiterlijk op 1 maart 2021. In
ieder geval zal de discussiepaper bevatten: wat is de wettelijke taak van de
gemeente, wat doen we nu (meer) en waar lopen we tegenaan / waar is behoefte
aan.
Als u onderwerpen hebt die u graag in de discussiepaper terug ziet komen, dan
verneem ik dat graag.

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

7-7-2020 motie GL en PvdA Dierenwelzijn

BFL

L. vd Woude

Verzoekt het college:
1. Uiterlijk 1 oktober 2020 een discussiepaper over dierenwelzijn op te stellen.

motie M1 sociaal maatschappelijke verenigingen en
organisaties

BFL

M1 Onderwerp: Sociaal Maatschappelijke verenigingen en organisaties
3-11-2020 Motie M7 Omgevingsbijdrage provincie i.v.m. Railterminal
BFL
Gelderland

B. van Rooijen / J. Dinnissen

H. Regnerus

Omgevingsbijdrage provincie i.v.m. Railterminal Gelderland

1 2021-Q1

Afgehandeld

Er wordt antwoord
gegeven in het
raadsvoorstel
20RV000107 dan in
februari 2021 wordt
behandeld in de raad .

De raad per e-mail over
de uitkomst
geïnformeerd. Motie is
daarmee afgehandeld.

