Raad van de gemeente Waterland
________________________________________________________________________________
Vergaderjaar 2019
________________________________________________________________________________

98-45

Stand van zaken moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a.

LIJST VAN MOTIES EN TOEZEGGINGEN d.d. 16 MEI 2019
Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en de raadsvergadering van 11 april 2019 en de lijst van ingekomen
stukken van week 2019/19. In de kolom ‘Status’ is door de griffier aangegeven de wijze waarop een motie of
toezegging al dan niet is afgehandeld. De stand van zaken voor wat betreft de planning zoals die door het
college is meegedeeld is in het overzicht opgenomen in de laatste kolom. Wijzigingen in de laatste twee kolommen ten opzichte van de vorige lijst zijn geel gearceerd.
Moties en toezeggingen

Raad

Status

Pfh.

Deadline van college

Toegezegd wordt dat ten aanzien van de procedure van het Mirror Waterhotel het communicatietraject extra aandacht krijgt.

17-10-2013
(234)

Niet afgehandeld.

Kaars

16-6-2016:
Zal worden opgepakt in het
proces.

Motie 259-16 van het CDA inzake de coördinatieregeling Mirror Waterhotel, waarin het
college wordt verzocht om duidelijk te communiceren over de toepassing van de coördinatieregeling bij het project Mirror Waterhotel, waarbij specifiek aandacht wordt besteed
aan de gewijzigde inspraakprocedure én om
de periode voor inspraak niet samen te laten
vallen met een vakantieperiode (de maanden
juli-augustus).

7-11-2013
(259)

Niet afgehandeld.

Kaars

16-6-2016:
Zal worden afgehandeld in
het proces.

Toegezegd wordt dat het college de raad zal
informeren over het aantal aangiften dat is
gedaan bij de politie, gespecificeerd naar de
diverse aangiftekanalen.

5-11-2015
(326/344)

Afgehandeld
door middel van
een e-mail van de
portefeuillehouder (120-50;
week 2019/15).

Kroon

15-7-2016:
Deze vraag is uitgezet bij de
politie (nog geen reactie
ontvangen) en wordt vrijdag
8/7/16 ook met de teamchef van de politie besproken.
14-9-2017:
In het vierde kwartaal van
2017 zal deze informatie
tijdens een informatieavond
voor de raad omtrent veiligheid gedeeld worden.
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Moties en toezeggingen

Raad

Status

Pfh.

Deadline van college

Toegezegd wordt, indien motie 252-24 wordt
aangenomen, dubbele bewoning op perceel
Overleek 1D1 te Monnickendam als agrarische bedrijfswoning mogelijk te maken door
een bepaling hieromtrent mee te nemen in
een algemene veegnota met betrekking tot de
bestemmingsplannen, waarbij geldt dat de
kosten van deze bestemmingsplanwijziging
niet verhaald zullen worden op de eigenaren.

12-11-2015
(252)

Niet afgehandeld.

Kaars

16-6-2016:
Voorjaar 2017.

Motie 252-24 van WaterlandNatuurlijk inzake Overleek 1D1, waarin het college wordt
verzocht om dubbele bewoning op perceel
Overleek 1D1 als agrarische bedrijfswoning
mogelijk te maken.

12-11-2015
(252)

Niet afgehandeld.

Kaars

15-7-2016:
Wordt meegenomen bij de
veegnota (1/7/2017).

Toegezegd wordt de raad te infomeren over
wanneer het college een ontwerpbesluit tot
aanwijzing van het gemaal De Poel aan de
Waterlandse Zeedijk 11 te Zuiderwoude tot
monument kan nemen, mede in relatie tot de
vraag of daarmee de voorgenomen sloop van
het gemaal kan worden voorkomen.

15-9-2016

Niet afgehandeld.

Kaars

Nog niet bekend.

Toegezegd wordt dat het college de op te
stellen onderwijsvisie in het tweede kwartaal
van 2017 aan de raad zal doen toekomen.

10-11-2016

Niet afgehandeld.

Ten Have

27-3-2017:
Proces start in het 2e kwartaal 2017. Toezending aan
de raad verwachten wij in
het vierde kwartaal.
27-3-2017:
Proces start in het 2e kwartaal 2017. Toezending aan
de raad verwachten wij in
het vierde kwartaal.
22-11-2017:
Er is onvoldoende capaciteit om dit proces in 2017
uit te voeren. Na een startbijeenkomst met de directeuren in september 2017
waarin wij de wensen van
de scholen ten aanzien van
inhoud en proces hebben
besproken, moeten wij de
rest van het proces in 2018
verder vormgeven.
2-7-2017:
Onderwijsvisie: de contouren liggen vast in de “Discussienotitie Onderwijs
2018” 190-67 en het informatiedocument 190-66. Er
vind een verdere uitwerking
plaats gerelateerd aan het
Sociaal Domein. In het 4e
kwartaal 2018 vindt dit een
vervolg.
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Moties en toezeggingen

Raad

Status

Pfh.

Deadline van college

Toegezegd wordt dat het college een realistische planning zal opstellen met betrekking de
stukken die naar de raad zullen worden gestuurd en dat deze termijnagenda aan de raad
zal worden doen toegekomen.

10-11-2016

Niet afgehandeld.

Kroon

Nog niet bekend.

Toegezegd wordt dat het college de raad zal
informeren over de mogelijkheid van aanwijzing van gemaal ‘De Poel’ aan de Waterlandse Zeedijk 11 te Zuiderwoude als provinciaal
monument.

17-11-2016
(356)

Niet afgehandeld.

Kaars

Nog niet bekend.

Motie 356-4 van WaterlandNatuurlijk, PvdA
en VVD inzake het starten van de procedure
om gemaal ‘De Poel’ aan de Waterlandse
Zeedijk 11 te Zuiderwoude aan te wijzen als
gemeentelijk monument en het onderzoek of
het gemaal een zwaardere status kan krijgen,
namelijk provinciaal of rijksmonument.

17-11-2016
(356)

Niet afgehandeld.

Kaars

Nog niet bekend.

Toegezegd wordt dat het college, op het moment dat dat in het kader van de juridische
procedure redelijkerwijs mogelijk is, aan de
raad een feitenrelaas zal doen toekomen over
het gehele proces van de herstelwerkzaamheden van de kademuur in de binnenhaven van
Monnickendam en het ontstane geschil met
de aannemer.

9-3-2017

Niet afgehandeld.

Van de
Nog niet bekend.
Weijenberg

Toegezegd wordt dat het college motie 27249 zal uitvoeren en dat derhalve in contact
zal worden getreden met Stichting Waterland
Uitdaging om te onderzoeken op welke wijze
de gemeente Waterland de Waterlandse Uitdaging kan ondersteunen.

6-7-2017

Niet afgehandeld.

Van de
Nog niet bekend.
Weijenberg

Toegezegd wordt dat, indien Deen besluit de
huidige supermarkt op Marken te sluiten en
niet van plan is om de locatie te verhuren aan
een andere supermarktketen, het college heel
snel in overleg zal treden met andere supermarktketens om te bezien waar op Marken
een geschikte locatie beschikbaar is om die
voorziening alsnog te realiseren.

6-7-2017
(105)

Niet afgehandeld.

Kaars

Nog niet bekend.

Toegezegd wordt dat er een uitgebreide inspraakmogelijkheid zal worden georganiseerd
voor de realisatie van een brugverbinding
tussen Het Prooyen en het Galgeriet te Monnickendam.

13-7-2017
(105)

Niet afgehandeld.

Kaars

Nog niet bekend.

Toegezegd dat het college zal nagaan op welke wijze de toekomstige bewoners van de
woningen in het plan De Regenboog te Monnickendam het beste ‘gestimuleerd’ kunnen
worden om hun auto’s daadwerkelijk te parkeren in de parkeerkelder van het gebouw,
waarbij in ieder geval de mogelijkheid zal
worden meegenomen om de parkeerplaatsen
in kelder in de splitsingakte juridisch te koppelen aan appartementswoningen.

2-11-2017
(315)

Niet afgehandeld.

Kaars

Nog niet bekend.
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Moties en toezeggingen

Raad

Status

Pfh.
Ten Have

Motie 237-20 van D66, GroenLinks, CDA,
PvdA, VVD, WaterlandNatuurlijk en SP inzake het participeren in provinciale vernattingsprojecten.

9-11-2017
(237)

Niet afgehandeld.

Toegezegd wordt dat het college de raad
schriftelijk zal laten weten of de aanvraag van
Vereniging Monnickendam om het pand
‘Rokerij Lange Ben’ op het adres De Haven18/Havenstraat 28 te Monnickendam aan
te wijzen als gemeentelijk monument afgehandeld moet worden onder de op het moment van de aanvraag geldende Erfgoedverordening of dat het ook mogelijk is om uit te
gaan van een nog vast te stellen wijziging van
de Erfgoedverordening.

7-12-2017
(358)

Niet afgehandeld.

Motie 358-21 van de VVD, waarin het college wordt verzocht aan de raad een voorstel te
doen tot wijziging van de Erfgoedverordening Gemeente Waterland 2010 om weigering van een aanvraag tot aanwijzing van een
gemeentelijk monument op andere gronden
dan de cultuurhistorische betekenis mogelijk
te maken.

14-12-2017
(358)

Niet afgehandeld.

Van de
Weijenberg

Toegezegd wordt dat het college een bijeenkomst zal organiseren om met de (duo)raadsleden van gedachten te wisselen over de rol
van de raad ten aanzien van de systematiek
van gemeentelijke subsidies.

21-12-2017
(191)

Niet afgehandeld.

Ten Have

Toegezegd wordt dat het college in het derde
of vierde kwartaal van 2018 aan de raad een
voorstel zal doen voor een nieuw beleidsplan
voor het sociaal domein, inclusief voorstellen
voor aanpassingen van de verordeningen inzake de WMO en de zorg voor jeugd, waarbij
de te maken beleidskeuzes in de verordeningen zelf worden geregeld en uitsluitend het
vaststellen van uitvoeringsregels wordt gedelegeerd aan het college.

21-12-2017
(106)

Niet afgehandeld.

Van
Nieuwkerk

Toegezegd wordt dat het college de raad een
informatiedocument zal doen toekomen over
de stand van zaken met betrekking tot het
bouwplan van de voormalige visrokerij Lange Ben te Monnickendam.

25-1-2018

Niet afgehandeld.

Toegezegd wordt dat het college, gelet op de
tegenstrijdigheid tussen de begroting 2018 (p.
46) en informatiedocument 351-37 (punt 2),
de raad zal informeren over de vraag of in
het verleden actuariële berekeningen zijn gemaakt ten behoeve van de pensioenverplichting van politieke ambtsdragers.

15-2-2018

Niet afgehandeld.

Toegezegd wordt dat het college in verband
met de in het kader van de herontwikkeling
van het Galgeriet noodzakelijke herhuisvesting van Muziekvereniging Olympia/Con
Brio voor een alternatieve locatie in Monnickendam zal zorgen.

15-3-2018

Niet afgehandeld.

Deadline van college

7-7-2018:
Bijeenkomst systematiek
subsidies (191): wordt in het
3e kwartaal belegd.

Kaars
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Moties en toezeggingen

Raad

Status

Pfh.

Toegezegd dat het college zal zorgen dat de
verantwoordelijkheid voor en de kosten van
sanering van vervuilde grond van de in het
kader van de herontwikkeling van het Galgeriet door de gemeente aan te kopen bedrijven volledig komt te liggen bij de marktpartijen, in die zin dat de gronden vanuit de gemeente zullen worden doorverkocht aan de
marktpartijen met eventuele vervuilde grond.

15-3-2018

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college de ten gevolge van de vertraging in de renovatie van
basisschool De Fuut ontstane extra kosten
voor wat betreft de tijdelijke huisvesting van
basisschool De Verwondering in rekening zal
brengen bij OPSOOR.

26-4-2018

Niet afgehandeld.

Ten Have

Toegezegd wordt dat het college de raad
schriftelijk zal laten weten wat de stand van
zaken is met betrekking tot de nog niet afgehandelde moties en toezeggingen van 2016
en eerder.

15-5-2018

Deels afgehandeld door middel
van de door het
college gegeven
stand van zaken
in lijst 98-35.

Kroon

Toegezegd wordt, naar verwachting over
twee of drie weken, de raad te informeren
over de stand van zaken met betrekking tot
de eigendomsituatie van locatie Galgeriet 1-4,
die door de curator in het kader van een faillissementsprocedure wordt betwist.

7-6-2018

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college zal onderzoeken of met het invoeren van een begrotingsapp een bijdrage kan worden geleverd
aan het vergroten van inzicht en het makkelijker toegankelijk maken van informatie,
zonder daarbij het ambtelijke apparaat zwaarder te belasten en de kostenstructuur te verhogen.

5-7-2018

Niet afgehandeld.

Ten Have

Motie 366-50 van het CDA, VVD en WaterlandNatuurlijk inzake het voortvarend meewerken aan de realisatie van een stolp aan de
Wagenweg 2 te Katwoude.

19-7-2018
(366)

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college bij het uitvoeren van motie 366-50 de aanvraag zal
toetsen aan de bepalingen van het oude bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’.

19-7-2018
(366)

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college de mogelijkheid zal meenemen dat burgers meldingen inzake de openbare ruimte voortaan ook via
een app kunnen doen.

13-9-2018
(185)

Niet afgehandeld.

Van de
Weijenberg

Toegezegd wordt dat het college de raad zal
laten weten of het aan de raad een voorzet
zal doen in het komende proces in de Vervoerregio Amsterdam waarbij ambitie en
budget op elkaar afgestemd gaan worden.

13-9-2018
(215)

Niet afgehandeld.

Van de
Weijenberg
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Moties en toezeggingen

Raad

Status

Pfh.

Deadline van college

Toegezegd wordt dat na het doorlopen van
de procedure tot aanbesteding van de renovatie/nieuwbouw van de brede school De
Havenrakkers te Broek in Waterland de financiële gevolgen daarvan door middel van
een begrotingswijziging door het college ter
besluitvorming aan de raad zullen worden
voorgelegd.

20-9-2018
(195)

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college motie 105236 van de VVD zal uitvoeren en dat derhalve geen overeenkomsten meer zullen worden
gesloten waarvan op de een of andere wijze
Galgeriet 1-4 onderdeel uitmaakt, anders dan
wanneer onherroepelijk duidelijkheid is ontstaan over de eigendomssituatie dan wel
wanneer door middel van bijvoorbeeld een
bankgarantie of een hypotheekrecht het risico voor de gemeente daadwerkelijk volledig
is afgewend.

20-9-2018
(105)

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college begin 2019
aan de raad zal doen toekomen een tweede
uitvoeringsagenda inzake het sociaal domein
met aanvullende bezuinigingen.

8-11-2018

Afgehandeld
door middel van
informatiedocument 106-310
(week 2019/18).

Van
7-3-2019:
Nieuwkerk Aanlevering aan de raad
eind april 2019.

Toegezegd wordt dat het college de strekking
van de op 25 januari 2018 door de raad aangenomen motie 191-27 van WaterlandNatuurlijk, SP, CDA en D66 inzake subsidiëring
van de dorpshuizen en paracommerciële instellingen alsnog zal uitvoeren.

8-11-2018

Niet afgehandeld.

Ten Have

Toegezegd wordt dat het college niet zal
overgaan tot verkoop of verpachting van de
binnenhaven van Monnickendam dan nadat
de raad in de gelegenheid is gesteld hierover
wensen en bedenkingen te uiten.

8-11-2018

Niet afgehandeld.

Ten Have

Toegezegd wordt dat het college, binnen de
reguliere aanbestedingstermijn, zal onderzoeken of een ander systeem van inkoop in de
WMO (het zogenoemde P*Q-systeem) effectiever en efficiënter is, in welk onderzoek
ook zal worden nagegaan of het wenselijk is
af te stappen van de door de gemeente Waterland in dit kader gehanteerde vierwekencyclus.

8-11-2018

Niet afgehandeld.

Van
Nieuwkerk

Toegezegd wordt dat het college zal pogen,
voordat de bezwaartermijn van het bestemmingsplan ‘Monnickendam – De Regenboog
(Bernhardlaan 23)’ is afgerond, met de ontwikkelaar tot overeenstemming te komen
over het in de splitsingsakte opnemen van
een juridische koppeling tussen de parkeerplaatsen in de kelder van het te realiseren
wooncomplex en de appartementswoningen.

6-12-2018
(315)

Niet afgehandeld.

Kaars
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Moties en toezeggingen

Raad

Status

Pfh.

Toegezegd wordt dat het college in een voorstel tot vaststelling van een nieuwe belastingverordening in de toelichting voortaan expliciet melding zal maken van de oude en de
nieuwe belastingtarieven.

6-12-2018

Niet afgehandeld.

Ten Have

Toegezegd wordt dat het college bij de herontwikkeling van het Galgeriet te Monnickendam in fase 1 40% sociale woningen zal
realiseren in plaats van de 30% die afgesproken is voor het gehele plan, met als consequentie dat in de latere fases minder dan 30%
sociale woningen zullen worden gerealiseerd.

24-1-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat de verkeersafwikkeling
van het plan-Galgeriet onderdeel zal uitmaken van het omgevingsplan, in die zin dat
daarin inzichtelijk zal worden gemaakt in
hoeverre voor de verkeersafwikkeling infrastructurele aanpassingen noodzakelijk zijn,
welke kosten daarmee samenhangen en of
daarvoor separate wijzigingen van het bestemmingsplan zijn vereist.

31-1-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college motie 105276 zal uitvoeren en dat derhalve binnen een
termijn van drie maanden aan de raad een
notitie zal worden voorgelegd, waarin de opties voor het sociaal houden van nieuw te
bouwen sociale koopwoningen (waaronder in
ieder geval de optie van sociale erfpacht) met
de voor- en nadelen worden uitgewerkt.

31-1-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college, met het
oog op de in het project-Galgeriet te realiseren sociale koopwoningen, lopende het onderzoek naar de opties om nieuw te bouwen
sociale koopwoningen sociaal te houden geen
overeenkomsten zal aangaan die de toepassing van deze opties op deze koopwoningen
blokkeren.

31-1-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college de raad een
memo zal doen toekomen waarin wordt beschreven welke partijen buiten de gemeente
meekijken en feedback geven in het projectGalgeriet.

31-1-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college het beleid
inzake particulier vakantieverhuur na een jaar
zal evalueren en de resultaten daarvan ter
kennis zal brengen van de raad.

31-1-2019

Niet afgehandeld.

Ten Have

Toegezegd wordt dat het college nogmaals
juridisch zal onderzoeken in hoeverre een in
te dienen aanvraag voor een vergunning voor
het plaatsen van een telecommunicatiemast
van 40 meter tussen de sportvelden in Ilpendam geweigerd kan worden, en dat de uitkomsten van dat onderzoek ter kennis zullen
worden gebracht van de raad.

31-1-2019

Niet afgehandeld.

Van de
Weijenberg
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Motie 365-10 van WaterlandNatuurlijk en
PvdA om uiterlijk 1 augustus 2019 een geactualiseerd antennebeleid aan de raad aan te
bieden.

31-1-2019

Niet afgehandeld.

Van de
Weijenberg

Toegezegd wordt dat het college de raad zal
informeren op het moment dat in de Eerste
Kamer besluitvorming heeft plaatsgevonden
over de voor het ‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’ vereiste aanpassing
van de Crisis- en herstelwet.

28-2-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college de tussen de
gemeente en de ontwikkelaars te sluiten overeenkomst ten aanzien van de ontwikkeling
van het Galgeriet, waarin onder meer de financiële afspraken zullen worden opgenomen, in concept aan de raad zal doen toekomen, vóórdat het omgevingsplan definitief
zal worden vastgesteld.

28-2-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat een verbod voor riviercruiseschepen zal worden opgenomen in de
privaatrechtelijk te sluiten overeenkomst met
de jachthaven, welke overeenkomst in concept aan de raad zal worden voorgelegd.

28-2-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college in overleg
zal gaan met de dorpsraad Watergang over
de algehele verkeerssituatie in Watergang.

7-3-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college de dorpsraad Watergang zal betrekken bij het door de
ontwikkelaar bij de gemeente in te dienen
plan met betrekking tot de afwikkeling van
het bouwverkeer inzake de woningbouw op
het Stiereveld te Watergang.

7-3-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college motie 17880 zal uitvoeren en dat derhalve het college
bij de voorbereiding van bestemmingsplannen altijd zelf de regie zal houden en nimmer
aan initiatiefnemers de mogelijkheid zal bieden om zelf een vereist bestemmingsplan op
te (laten) stellen.

7-3-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college de tussen de
gemeente en de ontwikkelaars te sluiten overeenkomst ten aanzien van de ontwikkeling
van het Galgeriet, waarin onder meer de financiële afspraken zullen worden opgenomen, in concept naar de raad zal doen toekomen, minimaal twee weken vóórdat de raad
de stukken ten aanzien van het omgevingsplan zal behandelen.

7-3-2019

Niet afgehandeld.

Kaars

Toegezegd wordt dat het college in de tussen
de gemeente en de ontwikkelaars te sluiten
overeenkomst ten aanzien van de ontwikkeling van het Galgeriet privaatrechtelijk zal
borgen dat de te realiseren supermarkt er een
zal zijn in het hogere segment.

7-3-2019

Niet afgehandeld.

Kaars
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Toegezegd wordt dat het college de raad een
notitie zal doen toekomen met de stand van
zaken inzake de op te stellen onderwijsvisie.

7-3-2019

Niet afgehandeld.

Ten Have

Toegezegd wordt dat het college in de aan de
inwoners voor te leggen notitie inzake de opties voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland uit zal gaan van twee opties, te weten: zelfstandig blijven met verbetering van de slagkracht met name door organisatieontwikkeling én een bestuurlijke fusie
met vijf varianten (fusie met Edam-Volendam, fusie met Landsmeer, fusie met EdamVolendam en Landsmeer, fusie met Amsterdam en fusie op termijn met PurmerendBeemster).

4-4-2019

Afgehandeld
door middel van
document 332-78
(week 2019/16).

Van
Nieuwkerk

Toegezegd wordt dat het college aan de raad
zal doen toekomen de stukken inzake de bezuinigingsopties voor de GGD ZaanstreekWaterland zoals deze aan de orde geweest in
het algemeen bestuur.

4-4-2019

Niet afgehandeld

Van
Nieuwkerk

Toegezegd wordt dat het college de raad zal
informeren, al dan door middel van het voorleggen van een voorstel tot wijziging van de
begroting, over de te nemen maatregelen en
de daarmee samenhangende financiële consequenties met betrekking tot de geconstateerde vervuiling in de paardenbak van ruitervereniging Gouwzeeruiters te Monnickendam.

11-4-2019

Niet afgehandeld

Ten Have

Totaaloverzicht
Openstaande moties en toezeggingen lijst d.d. 11 april 2019
Afgehandelde moties en toezeggingen
Nieuwe moties en toezeggingen
Openstaande moties en toezeggingen lijst d.d. 16 mei 2019

Deadline van college

59
3
1
57

LIJST VAN ONBEANTWOORDE SCHRIFTELIJKE VRAGEN d.d. 16 MEI 2019
Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met de lijst van ingekomen stukken van week 2019/19. In de kolom
‘Status beantwoording’ is door de griffier aangegeven wat de deadline is voor de beantwoording en eventueel
de motivatie van het college waarom beantwoording niet binnen de termijn kan plaatsvinden.
Schriftelijke vragen

Aan

Bron

Ingezonden

Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake bestuurskracht/zelfstandigheid gemeente Waterland

College

332-64
(2018/21)

22-5-2018

Deadline: nog te bepalen.

Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake de
stand van zaken toezeggingen en moties

College

98-30
(2018/22)

29-5-2018

Deadline: 28-6-2018.

Vraag van de VVD inzake de burgemeestersbevoegdheid toezeggingen en moties

Burgmeester

98-33
(2018/24)

11-6-2018

Deadline: 11-7-2018.

Vragen van de VVD inzake de afspraken met
Europarcs Uitdam

College

245-48
(2019/9)

28-2-2019

Deadline: 30-3-2019.
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Schriftelijke vragen

Aan

Bron

Ingezonden

Status beantwoording

Vragen van de VVD inzake het groen rondom schoolplein OBS de Fuut te Monnickendam

College

192-83
(2019/14)

1-4-2019

Deadline: 1-5-2019.

Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake ouderenwoningen

College

307-13
(2019/15)

5-4-2019

Deadline: 5-5-2019.

Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake verontreiniging paardenbak Gouwzeeruiters

College

203-476
(2019/16)

17-4-2019

Deadline: 17-5-2019.

Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake zebrapaden

College

159-475
(2019/18)

30-4-2019

Deadline: 30-5-2019.

LIJST VAN AANGEHOUDEN MOTIES d.d. 16 MEI 2019
Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met de raadsvergadering van 11 april 2019.
Aangehouden moties

Raad

Motie 159-90 van Waterland Natuurlijk! inzake een inrijdverbod voor voertuigen langer dan 10 meter in de straten tussen de Peereboomweg en Pelserbrug te Broek in Waterland.

13-12-2012
agendapunt 10b

Voor onbepaalde tijd.

Motie 158-190 van GroenLinks inzake het aanwijzen van de gehele binnenstad van Monnickendam als een van gemeentewege beschermd stadsgezicht.

18-4-2013
agendapunt 8

Voor onbepaalde tijd.

Motie 176-63 van GroenLinks inzake het verzoek om bij de renovatie te komen met een voorstel om over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen op
sporthal ’t Spil of maatregelen waarmee een vergelijkbaar duurzaamheidseffect bereikt wordt.

7-11-2013
agendapunt 12

Voor onbepaalde tijd.

Motie 170-25 van WaterlandNatuurlijk en PvdA inzake aanpassing budget
ondersteuning kernraden.

19-6-2014
agendapunt 14

Voor onbepaalde tijd.

Motie 305-7 van de SP inzake het verstrekken van een vergoeding voor de
kosten van een identiteitskaart voor inwoners met een minimuminkomen.

6-11-2014
agendapunt 9

Tot de behandeling van
de actualisering van het
minimabeleid.

Motie 253-44 van de SP om voor het zomerreces prestatieafspraken te maken
met de woningcorporaties

12-2-2015
agendapunt 12

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-7 van de VVD inzake aanbeveling 3 van de rapportage bestuurskrachtonderzoek: reactie op stukken van verbonden partijen.

26-3-2015
agendapunt 8

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-13 van de SP inzake het voorleggen aan de inwoners van een
eventuele beslissing tot bestuurlijke fusie via een referendum.

26-3-2015
agendapunt 8

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-18 van D66 inzake het maken van een referendumverordening en
het voorleggen van de voorkeur van de raad met betrekking tot ambtelijke of
bestuurlijke samenwerking, fusie of herindeling aan de inwoners middels een
referendum.

26-3-2015
agendapunt 8

Voor onbepaalde tijd.

Motie 147-18 van D66 en CDA inzake afschaffing precariobelasting.

25-6-2015
agendapunt 10

Voor onbepaalde tijd.

Motie 176-129 van de SP inzake asbest op gemeentegebouwen.

25-6-2015
agendapunt 24

Tot 3-9-2015.

Motie 305-11 van de SP inzake het eigen risico bij de collectieve zorgverzekering van de gemeente Waterland

12-11-2015
agendapunt 10

Voor onbepaalde tijd.
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Aangehouden moties

Raad

Motie 305-25 van de SP inzake de verstrekking aan een beslaglegger van informatie die nodig is voor de herberekening van de beslagvrije voet

30-6-2016
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 182-60 van WaterlandNatuurlijk inzake overleg met de Stichting Promotie Waterland (SPW) met betrekking tot uitwerking van de toeristische visie

17-11-2016
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 203-82 van WaterlandNatuurlijk inzake een breed gedragen oplossing
voor een tweede hockeyveld op het sportcomplex te Monnickendam in combinatie met de mogelijkheden om gelijktijdig het achterstallig onderhoud uit
te voeren.

19-10-2017
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-46 van WaterlandNatuurlijk inzake het niet verder onderzoeken
van ambtelijke samenwerking met Oostzaan en Wormerland en het continueren van de ambtelijke samenwerking met Landsmeer en Edam-Volendam.

19-10-2017
agendapunt 15

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-48 van D66 inzake het informeren van de inwoners over de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek en de inwoners aselect te peilen met
betrekking tot de mogelijke samenwerkingsalternatieven.

9-11-2017
agendapunt 10

Voor onbepaalde tijd.

Motie 178-49 van D66 inzake gelijke rechten voor alle Waterlanders bij de
toewijzing van sociale koopwoningen.

21-12-2017
agendapunt 43

Voor onbepaalde tijd.

Motie 138-25 van GroenLinks inzake het invoeren van een opt-insysteem
voor ongeadresseerd reclamedrukwerk door middel van een ja-ja-sticker.

18-1-2018
agendapunt 3

Onduidelijk.

Motie 159-402 van de VVD en D66 inzake de natuurcompensatie die noodzakelijk is voor de realisatie van het hotel op het Hemmeland.

15-3-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-51 van de VVD en WaterlandNatuurlijk inzake het instellen van
een tijdelijke werkgroep voor de zelfstandigheid van de gemeente Waterland.

31-5-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-57 van WaterlandNatuurlijk en VVD inzake het uitdragen van de
zelfstandigheid van de gemeente Waterland.

31-5-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-60 van WaterlandNatuurlijk en VVD inzake het opstellen van een
strategisch personeelsplan.

31-5-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-61 van WaterlandNatuurlijk en VVD inzake het opstellen van een
‘Nota verbonden partijen’.

31-5-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-62 van WaterlandNatuurlijk en VVD inzake het hanteren van criteria bij de afweging van het al dan niet aangaan van samenwerkingsrelaties.

31-5-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 332-63 van WaterlandNatuurlijk en VVD om bij het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstanties altijd de raad in
de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te uiten alvorens deze overeenkomsten worden ondertekend.

31-5-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 366-51 van WaterlandNatuurlijk inzake het opstellen van een beleidsdocument over de mogelijkheden en beperkingen van het plaatsen van zonnepanelen.

19-7-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.

Motie 366-52 van WaterlandNatuurlijk inzake het alsnog welwillend reageren
op het initiatief van Greenfund Holland BV inzake de plaatsing van zonnepanelen.

19-7-2018
agendapunt 11

Voor onbepaalde tijd.
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