Overzicht van moties en toezeggingen d.d. 25 januari 2022
Wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst zijn geel gearceerd.
ID

Omschrijving

Datum

Afgedaan

Portefeuillehouder

Deadline college

49

Het college zegt toe vóór de raadsvergadering
van 27 januari 2022 te kijken of er een specifiek
besluit genomen moet worden m.b.t. het
beschikbaar stellen van het bedrag voor
duurzaamheidsleningen.

20-01-2022

Nee

Astrid van de
Weijenberg

27-01-2022

50

Het college zegt toe of het mogelijk is om na te
gaan hoeveel particuliere eigenaren er zijn die
hun huis verhuren.

20-01-2022

Nee

Astrid van de
Weijenberg

51

Het college zegt toe z.s.m. nog schriftelijk terug
te komen op de vraag wat de specifieke
financiële risico’s van de startersleningen voor de
gemeente zijn.

20-01-2022

Nee

Ton van Nieuwkerk

48

Het college zegt toe om de subsidiebeschikking
vanuit het Rijk voor het project Galgeriet naar de
raad te sturen als die door de gemeente is
ontvangen.

16-12-2021

Ja

Theo van Eijk

47

Het college zegt toe een schriftelijke reactie te
geven op motie 208-125 van GL en PvdA over
vuurwerk bij jaarwisseling.

16-12-2021

Nee

Marian van der
Weele

46

Het college zegt toe te kijken naar de
mogelijkheid van een verbod op gebruik van een
woning bij oneigenlijke handelingen bij verkoop,

09-12-2021

Nee

Ton van Nieuwkerk

Opmerkingen

Deze toezegging is gedaan in de
context van de bespreking van het
raadsvoorstel duurzaamheidslening,
waarbij de particuliere huiseigenaren
die hun huis verhuren geen aanspraak
maken op de duurzaamheidslening.
27-01-2022

Afgedaan middels RID 105-470.

27-01-2022

De motie is aangehouden bij de
raadsvergadering van 16 december
2021.

overdracht of verhuur van een woning, aan de
hand van voorbeelden in buurgemeenten.
43

Het college zegt toe om vóór 14 december
18.00u na te gaan of het recht van overpad
daadwerkelijk geldt voor de twee aparte
parkeerplekken op het perceel Dorpsstraat
32ABm Ilpendam, nav schriftelijke vraag nr.8 van
de VVD (375-11).

09-12-2021

Ja

Theo van Eijk

44

Het college zegt toe om snel na de
gemeenteraadsverkiezingen een evaluatie uit te
voeren van de Doelgroepenverordening, de nota
Grondbeleid, zelfbewoningsplicht,
opkoopbescherming etc

09-12-2021

Nee

Ton van Nieuwkerk

41

Motie 345-226 verzoekt het college te
bevorderen, dat er tot nader order geen
gasleidingen worden geruimd in Waterland en
dat eventueel benodigd onderhoud aan het net
plaats blijft vinden.

18-11-2021

Nee

Astrid van de
Weijenberg

42

Motie 345-228 verzoekt het college om eind
2023 de raad een herzien visiedocument
warmtetransitie voor te leggen.

18-11-2021

Nee

Astrid van de
Weijenberg

39

Motie 253-290 verzoekt het college:

11-11-2021

Nee

Ton van Nieuwkerk

- De wettelijke criteria voor opkoopbescherming
zo breed mogelijk toe te passen, waardoor een
zo groot mogelijk deel van Waterland per 2022
onder deze opkoopbescherming valt
- Naast een raadsvoorstel voor de invoering van
opkoopbescherming voor bestaande woningen,
ook een raadsvoorstel voor de invoering van een
zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten
voor te bereiden.

14-12-2021

14-12: afgedaan middels memo 37514

Deze motie is door het college
overgenomen en derhalve niet in
stemming gebracht.

31-12-2023

Deze motie is door het college
overgenomen en derhalve niet in
stemming gebracht.

38

Motie 253-291 verzoekt het college om:

11-11-2021

Nee

Ton van Nieuwkerk

01-06-2022

• Haar interesse kenbaar te maken aan de
provincie om mee te doen aan het
Stimuleringsprogramma Flexwonen
• En daarna samen met woningcorporaties,
projectontwikkelaars en eventueel
regiogemeentes locaties in kaart te brengen waar
flexwoningen in de regio geplaatst kunnen
worden
• De raad over de voortgang hiervan in het
voorjaar van 2022 te informeren.
40

Motie 388-14 verzoekt het college om de
benodigde procedures (mbt een milieustraat in
Katwoude, red.) voortvarend in gang te zetten.

11-11-2021

Nee

Astrid van de
Weijenberg

37

Motie 159-633 draagt het college van B&W op
om na overleg met de Dorpsraad Ilpendam en de
werkgroep De Noord/Kerkstraat Ilpendam de
raad voor 1 februari 2022 een voorstel voor te
leggen voor het plaatsen van een verzinkbare
verkeerspaal bij de Hofbrug in Ilpendam ter
vervanging van de AFA Ilpendam.

11-11-2021

Nee

Astrid van de
Weijenberg

25

Het college zegt toe een document met alle
locaties voor mogelijk nieuwe ondergrondse
containers in de binnenstad in Monnickendam
naar de raad te sturen.

09-09-2021

Nee

Astrid van de
Weijenberg

27

Het college zegt toe dat als er één of meerdere
van de huidige vier bibliotheek-vestigingen niet
in het Programma van Eisen t.b.v. de
aanbesteding voor het bibliotheekwerk per 1
januari 2023 komen, de raad hierover vooraf te
informeren.

09-09-2021

Nee

Ton van Nieuwkerk

01-02-2022

Deze motie is door het college
overgenomen en derhalve niet in
stemming gebracht.

23

Motie 105-457 verzoekt het college om:

01-07-2021

Nee

Marian van der
Weele

• het volgende burgerparticipatietraject in te
zetten en
• dit traject af te ronden vóór 1 december 2021.
(toelichting stappen in motie)
21

Het college zegt toe, voordat de nieuwe
woonruimteverdelingssystematiek ingaat (naar
verwachting in de tweede helft van 2022), te
kijken naar de tekst van de wijzigingsverordening
Huisvestingsverordening en indien nodig met een
wijzigingsverordening te komen.

24-06-2021

Nee

Ton van Nieuwkerk

17

Motie 159-591 verzoekt het college er bij de
gemeente Amsterdam op aan te dringen dat
door concrete maatregelen zwaar agrarisch- en
bouwverkeer met een bestemming in Landelijk
Noord niet langer door Uitdam hoeft te rijden

03-06-2021

Nee

Astrid van de
Weijenberg

12

Het college zegt toe een terugkoppeling te geven
aan de raad van de gesprekken met de dijkgraaf
en de verantwoordelijk dagelijks bestuurder van
HHNK over de dijkversterking en streeft er naar
dit voor 27 mei te doen.

29-04-2021

Nee

Marian van der
Weele

11

Het college zegt toe de raad te informeren over
de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de GGD
Zaanstreek-Waterland, indien zou worden
besloten om nog uitsluitend het minimale pakket
aan wettelijke taken af te nemen, op het
moment dat hier bij de discussie over de GGD 3.0
hier meer duidelijkheid over komt.

28-04-2021

Nee

Ton van Nieuwkerk

10

Motie 377-202 roept het college op: Het reeds
gereserveerde budget voor de
Nieuwjaarsreceptie aan te wenden voor een
vrolijke, verbindende activiteit voor de

18-02-2021

Nee

Marian van der
Weele

In de raadsvergadering van 18
november 2021 heeft het college
meer tijd gevraagd om deze motie uit
te voeren.

Toezegging gedaan bij beantwoording
schriftelijke vragen VVD (111-299)

Waterlanders zodra de corona-maatregelen het
toelaten.
9

Het college zegt toe dat zal worden uitgezocht of
nog kan worden achterhaald, tussen wie
gesprekken hebben plaatsgevonden, als bedoeld
in de niet meer terug te vinden verslagen,
waarnaar in het voorliggende dossier is
verwezen, nav een toezegging die in de jaren '90
gedaan zou zijn dat er niet meer gebouwd zou
worden op het Marijkeveld.

11-02-2021

Nee

Theo van Eijk

7

Motie 105-434 verzoekt het college:

05-11-2020

Nee

Theo van Eijk

- een deel van het kunstbudget voor het
Galgeriet te reserveren voor wisselende
exposities
- een kunstcommissie in te stellen voor de
wisselende exposities op het Galgeriet bestaande
uit deskundigen uit het werkveld en bewoners.
6

Het college zegt toe de raad in januari te
informeren over hoe het college de participatie
bewoners en dorpsraden wil vormgeven in het
proces van majeure projecten.

22-10-2020

Nee

Theo van Eijk

01-04-2022

06-08-21: wordt meegenomen bij het
paticipatiebeleid/-verordening ihkv
Omgevingswet, verwachting Q1 2022

3

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.

28-02-2019

Nee

Theo van Eijk

31-12-2020

Het is de verwachting dat de
overeenkomst aan het einde van
2020 wordt gesloten.

2

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.

15-03-2018

Nee

Theo van Eijk

18-07-2019

Is onderdeel van de planvorming.

1

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.

15-09-2016

Nee

Astrid van de
Weijenberg

De gemeente heeft de inzet van de
gemeente verantwoord in met RID
356-18, ingekomen stukken week 6
van 2020.

