Overzicht openstaande moties en toezeggingen
Datum
Onderwerp
vergadering
23-mrt-21 Monument Molukkers 70 jaar in
Overbetuwe

Portefeuillehouder
PHR

Behandelend
ambtenaar
M. van der
Mooren/E.
Haanraadts

Actie/toezegging
Vraagt het college in de persoon van de burgemeester openlijk haar waardering uit te
spreken voor de realisatie van de plaquette bij “de Haar” in Randwijk en actie te
ondernemen om in Elst ter herinnering aan het woonoord Snodenhoek hetzelfde te
realiseren.

Afgehandeld
in kwartaal
Q3-2022-Q42022

Afgehandeld?

Raad is
geinformeerd?

Bijzonderheden

Onthulling op 11 mei zal volgend jaar zijn (op verzoek van de
Molukse gemeenschap zelf). De realisatie van de motie is in
het eerste kwartaal van 2022. 28/4 Op verzoek van de
Molukse gemeenschap wordt de eerder geplande onthulling
van het monument opgeschoven naar het derde / vierde
kwartaal van 2022. Zij geven nu eerst voorrang aan het
proces rondom de status van de Molukse KNIL-graven. Dit is
zo op 11 maart 2022 met vertegenwoordigers van de
Molukse wijkraad besproken. Als de Molukse wijkraad klaar
is met het plannen en realiseren van het monument zal de
burgemeester haar waardering daarvoor publiekelijk
kunnen uitspreken.

7-12-2021 Motie BOB, PvdA, D66, GL CDA, GBO
Toekenning bijzondere grafrechten voor
KNIL militairen in Elst

PHR

R. Janssen

Overwegende:
· dat het college met B&W voorstel, kenmerk 2021-012247, tegemoetkomt aan de al
maanden
geuite wens van ondertekenende partijen om te komen tot een voorstel hoe om te gaan
met de
grafrechten van de graven van Molukse KNIL militairen in Elst en Randwijk.
· dat het in Elst 62 graven betreft en in Randwijk 6.
· dat het college voornemens is de Molukse gemeenschap intensief mee te nemen in het
proces.
· dat ondertekenende partijen de grootst mogelijke waardering hebben voor de door het
college
gekozen richting.

Q3-2022

De inventarisatie is afgerond met een totaal van 70 graven in
de gemeente Overbetuwe. Ook zijn de contactpersonen
bekend die namens de families worden betrokken bij het
vervolgproces. Het merendeel laat zich vertegenwoordigen
door de Molukse Wijkraad. De contactpersonen zijn
schriftelijk uitgenodigd om namens de families de zienswijze
met de gemeente te delen als input voor het voorstel. Met 1
contactpersoon is reeds gesproken net als met het bestuur
van Stichting VeteranenOverbetuwe.

7-12-2021 Toezegging; Toekenning bijzondere
grafrechten voor KNIL militairen in Elst

PHR

R. Janssen

PHR zegt toe dat het voorstel wat er na de inventarisatie ligt ook voorgelegd gaat worden
aan Veteranen Overbetuwe en dat de reactie hierop (van Veteranen Overbetuwe)
verwerkt zal worden.

Q3-2022

De inventarisatie is afgerond met een totaal van 70 graven in
de gemeente Overbetuwe. Ook zijn de contactpersonen
bekend die namens de families worden betrokken bij het
vervolgproces. Het merendeel laat zich vertegenwoordigen
door de Molukse Wijkraad. De contactpersonen zijn
schriftelijk uitgenodigd om namens de families de zienswijze
met de gemeente te delen als input voor het voorstel. Met 1
contactpersoon is reeds gesproken net als met het bestuur
van Stichting VeteranenOverbetuwe.

11-1-2022 Toezegging: Gedeeltelijke opheffing
geheimhouding historisch overzicht
Rijksweg Zuid 39 en 41 te Elst

PHR

S. van Oeveren

PHR zegt toe nog een keer uit te zoeken of hfst 10 ooit openbaar kan worden en zal in
januari 2023 een stand van zaken met de raad delen.

21-6-2022 Motie: Vergaderplanning
PHR
besluitvormingscyclus Groene Metropool
Regio

Legenda clusters:
Bestuur
Inwoners
Ruimte

S. van Eldik

De bestuurlijke afvaardiging in het algemeen bestuur de vergaderplanning aan de orde te
laten stellen
• Zo mogelijk via het algemeen bestuur een besluit op te stellen met een opdracht aan het
Dagelijks Bestuur om de agenda aan te passen, zodanig dat de raden voldoende
tijd wordt geboden om een politiek bestuurlijke dialoog te voeren met hun bestuurders in
de aanloop naar een vergadering van het Algemeen Bestuur
roept de leden uit Overbetuwe van de RAC op
• Erop toe te zien dat de vergaderplanning verbeterd wordt en in het vervolg voldoende
ruimte biedt voor de raad om haar kaderstellende rol uit te voeren

Wordt meegenomen in het AB van 6 juli 2022

