Overzicht van moties en toezeggingen d.d. 13 september 2022
Wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst zijn geel gearceerd.
ID

Omschrijving

Datum

Afgedaan

Portefeuillehouder

Deadline
college

90

Het college zegt toe om met een tekstvoorstel te
komen om de prioriteit van verkeersveiligheid toe
te voegen aan het integraal veiligheidsbeleid 20222025.

08-09-2022

Nee

Marian van der
Weele

15-09-2022

89

Het college zegt toe in het eerstvolgende
beleidsplan bench marks toe te voegen, om een
beeld te krijgen van de hoogte van de online
veiligheid.

08-09-2022

Nee

Marian van der
Weele

88

Het college zegt toe uit te zoeken waar de stijging
van ‘high impact crimes’ vandaan komt.

08-09-2022

Nee

Marian van der
Weele

87

Het college zegt toe een expertmeeting te
organiseren over het veiligheidsbeleid en dan
direct het uitvoeringsplan aan de raad toe te
sturen.

08-09-2022

Nee

Marian van der
Weele

86

Het college zegt toe in het eerstvolgende
portefeuillehoudersoverleg in de regio het punt
van de instapmogelijkheden en bereikbaarheid van
haltes die vallen onder verantwoordelijkheid van
de provincie aan de orde te stellen.

08-09-2022

Nee

Harm Scheepstra

85

Het college zegt toe om contact op te nemen met
de verantwoordelijk wethouder in Landsmeer
inzake het pontje bij Ilpendam en de raad zo
mogelijk voorafgaand aan de raadsvergadering van

08-09-2022

Nee

Harm Scheepstra

Opmerkingen

15-09-2022

1

15 september 2022 te informeren over de
uitkomst.
84

Het college zegt toe een overleg te houden met de
projectontwikkelaar, de deskundige van de
gemeente en de provincie om te kijken of het toch
mogelijk is om meer dan 6 woningen danwel een
verbijzondering met meer huurders in één woning,
te realiseren op de Kruisbaakweg 6 op Marken.

08-09-2022

Nee

Ton van Nieuwkerk

83

Het college zegt toe om met Omroep PIM in
gesprek te gaan over de wens van de
gemeenteraad om te kijken of de huidige bijdrage
vanuit de gemeente voor Omroep PIM nog
voldoende is.

08-09-2022

Nee

Marian van der
Weele

82

Het college zegt toe een memo naar de raad te
sturen over het belang van de huurders (m.b.t.
raadsvoorstel 105-513) m.b.t. onteigening versus
het laten uitzitten van de huurders tot het einde
van het huurcontract.

08-09-2022

Nee

Ton van Nieuwkerk

81

Het college zegt toe periodiek een bijpraatsessie te
organiseren met betrekking tot het project
Galgeriet.

08-09-2022

Nee

Ton van Nieuwkerk

80

Het college zegt toe te kijken hoe en wanneer het
onderzoek dat in het sportakkoord staat over de
integrale afweging over sportaccommodaties
opgepakt kan worden en inzicht te geven of het
vertraging oplevert als er meerdere verenigingen
hierbij betrokken worden en de raad hier in
oktober over te informeren.

07-07-2022

Nee

Roland Wolters

31-10-2022

79

Het college zegt toe voor de volgende vergadering
via een RID met informatie te komen over de stand
van zaken met betrekking tot het recreëren bij het
recreatiegebiedje bij de Nes.

07-07-2022

Nee

Roland Wolters

15-09-2022

22-7-22: Om een goede en zorgvuldige
afweging te kunnen maken acht de
wethouder de deadline van oktober niet
haalbaar. Het college zegt de raad toe
uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 te
informeren.
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78

Het college zegt toe een nota van wijzigingen
m.b.t. de verordening bezwaarschriften 2003 naar
de raad te sturen, met daarin in elk geval de
volgende punten: - De mogelijkheid van het maken
van een schriftelijk verslag bij bezwaar tegen een
geluidsopname - Een alternatieve term voor
‘mediation’.

30-06-2022

Ja

Marian van der
Weele

77

Motie 132-125 verzoekt de griffie de
mogelijkheden van een gezamenlijke
rekenkamerfunctie met gemeenten in de regio te
onderzoeken.

09-06-2022

Ja

76

Het college zegt toe in het eerst volgende
sportoverleg de verenigingen te informeren over
de plannen van de gemeente met betrekking tot
nieuwe sportvelden.

09-06-2022

Nee

Roland Wolters

75

Het college zegt toe om na de zomer 2022 een
notitie naar de raad te sturen met een uitwerking
over de mogelijkheden (de kansen, maar ook de
problemen) van het renoveren van de in 2012
gerealiseerde kunstgrasvelden.

09-06-2022

Nee

Roland Wolters

63

Het college zegt toe uit te zoeken hoe de
herplantplicht kan worden uitgevoerd en wat de
kosten zijn van de uitvoering van het verzoek als
verwoord in motie 187-25 (motie GL dd 3-3-2022,
niet in stemming gebracht, in de bijlage).

03-03-2022

Nee

Harm Scheepstra

62

Motie 105-489 verzoekt het college om te
onderzoeken hoe aan de ontwikkeling van
bedrijvigheid op het Galgeriet nadere aandacht kan
worden gegeven verzoekt het college voorts om
de uitkomsten van dat onderzoek in het overleg
met de ontwikkelaars van de beoogde wijk te
benutten en de raad daar te zijner tijd over op de
hoogte te stellen,

03-03-2022

Nee

Ton van Nieuwkerk

05-07-2022

Afgedaan middels nota van wijziging 21026.

Afgedaan middels memo 132-126.

3

61

Motie 105-504 verzoekt het college:

03-03-2022

Nee

Ton van Nieuwkerk

- om te kijken of er mogelijkheden zijn in het
vervolgtraject om niet voor alle woningen te
verplichten er een parkeerplaats bij te kopen
- om te kijken of er mogelijkheden zijn in het
vervolgtraject, dat woningkopers van de sociale
woningen hun parkeerplaats voor dezelfde prijs
mogen doorverkopen.
59

De burgemeester zegt toe de conceptstatuten van
de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's op te
vragen bij het veiligheidsberaad brandweer en
indien mogelijk beschikbaar te stellen. Hetzelfde
geldt voor de eventuele kosten voor de gemeente
Waterland.

17-02-2022

Ja

Marian van der
Weele

57

Er wordt door het college nog een expertmeeting
georganiseerd over de prijzen en kwaliteit van de
te bouwen sociale woningen.

17-02-2022

Nee

Ton van Nieuwkerk

53

Het college zegt toe een wijziging van de
beantwoording van de schriftelijke vragen inzake
Galgeriet naar de raad te sturen (105-496, 2.3.c,
over de indexering van 2%).

17-02-2022

Nee

Ton van Nieuwkerk

52

Motie 166-611 spreekt zich uit voor aansluiting op
de standaard Open Raadsinformatie en verzoekt
de griffie om de gemeente Waterland bij de VNG
aan te melden voor de standaard Open
Raadsinformatie.

27-01-2022

Nee

46

Het college zegt toe te kijken naar de mogelijkheid
van een verbod op gebruik van een woning bij
oneigenlijke handelingen bij verkoop, overdracht
of verhuur van een woning, aan de hand van
voorbeelden in buurgemeenten.

09-12-2021

Nee

De toezegging is afgedaan middels RID
102-369 (dd 26 augustus 2022).

14-7: De aanmelding is gedaan. Waterland
staat nu op een wachtlijst. Als de VNG
Waterland heeft aangesloten dan
ontvangen we nader bericht.
Ton van Nieuwkerk

4

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

Roland Wolters

38

Motie 253-291 verzoekt het college om:

11-11-2021

Nee

Ton van Nieuwkerk

01-07-2021

Nee

Marian van der
Weele

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.
23

Motie 105-457 verzoekt het college om:
• het volgende burgerparticipatietraject in te
zetten en

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

• 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

Harm Scheepstra

12

Het college zegt toe een terugkoppeling te geven
aan de raad van de gesprekken met de dijkgraaf en
de verantwoordelijk dagelijks bestuurder van

29-04-2021

Nee

Marian van der
Weele

5

HHNK over de dijkversterking en streeft er naar dit
voor 27 mei te doen.
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

Astrid van de
Weijenberg

7

Motie 105-434 verzoekt het college:

05-11-2020

Nee

Ton van Nieuwkerk

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

- 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.
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

Ton van Nieuwkerk

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

Ton van Nieuwkerk

18-07-2019

Is onderdeel van de planvorming.

6

