Datum vergadering

Onderwerp

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

Portefeuillehouder
DHT

Behandelend
ambtenaar
V. Dinnissen

Actie/toezegging
Verzoekt het college om:
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;

Afgehandeld in Afgehandeld?
kwartaal
Q1 2021

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:
Q1 2021
- 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 (19-30) Motie M-16 van D66, CU en GL over
afvalscheiding op scholen en andere
maatschappelijke organisaties.

J. Sluiter

Verzoekt het college om:
1. De uitkomst van deze pilot te delen met de raad;
2. Bij een positieve uitkomst uiterlijk 1 januari 2021 deze pilot uit te rollen over alle scholen en
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.

3-11-2020 toezegging scholingsvouchers

DHT

Q4 2020

Raad is geinformeerd?

Bijzonderheden
De studie is inmiddels afgerond. De opgeleverde notitie is nog niet aan het college
toegestuurd. De provincie is aan het bezien hoe nu verder op basis van de provinciale
mobiliteitsvisie (Visie voor een bereikbaar Gelderland) en beschikbare financiële
middelen.
Bij dit proces worden de grondgebonden gemeenten en regio Rivierenland en ArnhemNijmegen betrokken. De verwachting is dat in Q1 2021 de studieresultaten met de raad
gedeeld kunnen worden.

De provincie heeft de Visie voor een bereikbaar Gelderland op 9 juli jl. vastgesteld. De
gemeente Overbetuwe heeft voorafgaand samen met de regio Arnhem Nijmegen een
reactie gestuurd op deze visie.
De provincie geeft aan in gesprek te gaan met gemeenten en regio’s welke projecten
bijdragen aan een bereikbaar Gelderland. Daarbij kijken ze vooral welke projecten
bijdragen aan gezamenlijke doelen. We zullen in Q4 2020 de raad informeren over deze
aanpak. 10/12 Het gaat helaas niet lukken om dit jaar nog de raad te informeren over
de aanpak.
De memo volgt in Q1.
9/12 status
gevraagd

Momenteel zijn we bezig met het schrijven van het projectplan en binnenhalen van de
subsidie.
Het idee van het project is uiteindelijk om iedere klaslokaal op het primair onderwijs te
voorzien van prullenbakken zodat de leerlingen in de klas afval kunnen scheiden.
Daarnaast is het idee om het gescheiden afval ook daadwerkelijk gescheiden op te
halen.

DHT
Komt schriftelijk terug op de vragen van PvdA over de scholingsvouchers
Scholingsvouchers is aangeleverd bij griffie eind december en kan worden afgehandeld.

3-11-2020 Motie M2 van Baan naar baan in coronatijd

DHT

N. Post

Verzoekt het college

Q1 2021

1. deze corona-crisis aan te grijpen om inwoners van Overbetuwe, die hun baan kwijt raken, te helpen
aan duurzaam nieuw werk door ze op te leiden voor kansrijke sectoren;
2. de mogelijkheden te onderzoeken om een scholingsfonds in het leven te roepen, dat door
scholingsvouchers inwoners van Overbetuwe, die door de corona-crisis hun baan zijn kwijtgeraakt,
helpt in het vinden van een nieuwe baan in kansrijke sectoren, om zo de gevolgen van de crisis zoveel
mogelijk te dempen en om te buigen naar kansrijke arbeidsmobiliteit;
3. te onderzoeken welke financiële middelen hiervoor beschikbaar en bereikbaar zijn en, met andere
gemeenten, te onderzoeken hoe landelijke overheid, provincie, ROC’s en Opleidings- en
Ontwikkelingsfondsen kunnen co-financieren;
4. de raad op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk bij de Kadernota 2022, te informeren over de
mogelijkheden via een informatiememo;
3-11-2020 Motie M3 wasbare luiers voor een beter
DHT
milieu * Toezegging Dimitri neemt dit mee in
het afvalbeleid

D. Dirks

8-12-2020 T: concrete doelen uit het ambitiedocument
Schone, slimme mobiliteit in een RTG met de
raad bespreken

V. Dinnissen

DHT

Verzoekt het college om:
• wasbare luiers op te nemen in het op te stellen grondstoffenbeleid.

Q4 2021

