Raadsvoorstel
Onderwerp

Lijst van Moties en Toezeggingen januari

Raadsvergadering

31-1-2019
Agendapunt: Rechten van de raad

Datum presidium

8-1-2019

Behandelend ambtenaar

Raadsgriffier

Bijlage

Lijst van Moties en Toezeggingen

Toelichting

Groen: nieuw op de lijst
Oranje: gewijzigd
Rood: voltooid; gaat van de lijst af
T,M: Toezegging, Motie
PH: Portefeuillehouder
MD: Medewerker

Digitaal beschikbaar

Bovenstaande bijlage is digitaal beschikbaar op: www.druten.nl (bestuurorganisatie > gemeenteraad > vergaderingen).

Ter inzage

Bovenstaande bijlage ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Voorstel:
1. Het raadsvoorstel Lijst van Moties en Toezeggingen januari 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019;
de Plv. griffier,

H.W.G.M. Vreman

de voorzitter,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Moties en Toezeggingen
Vergadering Datum

T, M

Bestemmingsplan
Wegrestaurant Maas en
T-22 Waalweg Afferden

RTG

10-06-2013

T

Begroting 2014 +
T-15 begroting 2015

Raad

14-11-2013

T

Collegeprogramma 2014- Raad
2018

30-10-2014

T

nr.

Onderwerp

Indiener(s) Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
Naar aanleiding van vaststelling van
dit bestemmingsplan wordt nieuw
parkeerbeleid ontwikkeld voor
Westerhout-Noord en WesterhoutZuid.
Motie Samenwerkende Dorpslijsten:
Zwembad de Gelenberg
De raad ontvangt in 2015 plannen
voor De Hooiwal in Druten-West.

T-7

Uitrol ‘Omgekeerd
inzamelen’ gemeente
Druten

Raad

08-10-2015 T

De wethouder onderzoekt de
mogelijkheid van het gebruik van de
milieustraat in Wijchen voor
Drutenaren.

Voorhaven Geertjesgolf

RTG

10-12-2015 T

Het college neemt het idee van
havengelden mee bij het
vormgeven van het
herinrichtingsfonds. Het punt
vaarveiligheid wordt meegenomen
bij de verdere uitwerking van de
plannen.

T-26

T-31

Termijn Status afhandeling
jul-14 Afhankelijk van de realisatie van het
wegrestaurant en de parkeerplaatsen zal
er nieuw parkeerbeleid worden ontwikkeld
voor Westerhout-Noord en WesterhoutZuid. Loopt nog.
jul-15 De raad heeft besloten de besluitvorming
over de verkiezingen van 21 maart heen te
tillen.
dec. '15 Over de randvoorwaarden voor
'dec. '17 herontwikkeling van het gebied tussen de
Van Heemstraweg en de
Aardschouwstraat vindt overleg plaats met
Standvast Wonen, ook over de ontsluiting
van dit gebied. De ontwikkelaar werkt de
randvoorwaarden uit in een
stedebouwkundig plan. Zodra we dit plan
ontvangen, informeren we de Raad.

Stand van PH
zaken
Lopend AS

Lopend

ML

Lopend

AS

1-3-2016 In september 2017 is een voorstel in het
'apr. '18 college behandeld en aangehouden. In
dezelfde periode meldde zich een
ondernemer die geïnteresseerd is om
milieustraatactiviteiten te ontplooien in
onze gemeente. Momenteel onderzoeken
DAR, gemeente en ondernemer wat
mogelijk is. Medio mei komen wij met een
nieuw voorstel.

Lopend

AS

dec-16 De onderwerpen worden in gesprekken
met Geertjesgolf ingebracht.

Lopend

AS

Moties en Toezeggingen
Onderwerp

Vergadering Datum

GGD Gelderland-Zuid
Begrotingswijziging
tweede helft 2016

RTG

16-06-2016 T

Vaststellen
RTG
“Deelverordening
T-41 Toetsingskader Subsidies
Gemeente Druten 2016”

16-06-2016 T

nr.

T-40

T, M

Indiener(s) Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
De raad ontvangt een overzicht van
de acquisitieprojecten die de GGD
GZ uitvoert.

Het subsidiebeleid wordt vóór 2017
geëvalueerd op doelmatigheid en
doeltreffendheid.

Gemeente Druten
begroting 2017

Raad

02-11-2016 T

Samenwerk Het college van B&W start een
ende DL
lobby voor de verbetering van de
mobiliteit op de N322.

Najaarsnota 2016

Raad

21-12-2016 T

Welzijn
Druten

Jaarcijfers Vereniging
Dorpshuis 't Trefpunt te
T-61 Deest

Raad

29-03-2017 T

De raad wordt jaarlijks geïnformeerd
over de jaarcijfers van vereniging
Dorpshuis ’t Trefpunt.

Onderzoek verhuur
ruimtes binnen scholen
inclusief gymzalen

Raad

29-03-2017 T

Het college doet onderzoek naar de
verhuur van ruimtes binnen scholen.
Gymlokalen worden hierin ook
betrokken.

T-54

T-56

T-62

Het college van B&W treedt in
overleg met het Waterschap over
het rolstoeltoegankelijk maken van
het pad Laakbos en Waalbandijk.

Termijn Status afhandeling
nov-17 Dit overzicht is onderwerp van gesprek bij
de behandeling van de jaarrekening van de
GGD.

Stand van PH
zaken
Lopend SE

jan-18 Dit is onderdeel van de harmonisatiebespreking met Wijchen.

Lopend

SE

dec-17 De provincie zoekt samen met West Maas
en Waal en Druten naar mogelijke
oplossingen. Er lopen 3 trajecten:
Doorstroming, ontsluiting tanktstation
Croonen en onderhoud gehele wegvak in
2020.
dec-17

Lopend

ML

Lopend

ML

2018 We informeren de raad jaarlijks in Q3 over
de cijfers van resp. De Meent, D'n Bogerd
en het Trefpunt.

Lopend

ML

Lopend

SE

1-10-2017 Dit nemen we op in het nieuwe IHP in Q1
'apr 2018 2018.

Moties en Toezeggingen
nr.

Onderwerp

Vergadering Datum

T, M

Herijking Minimabeleid

RTG

13-04-2017 T

Aanpak Hogestraat

Raad

20-04-2017 T

Nota participatieprojecten RTG
in Druten

15-06-2017 T

Voorjaarsnota 2017

Raad

29-06-2017 M

SM&W

Programmabegroting 2018 Raad

26-10-2017 T

SM&W

Programmabegroting 2018 Raad

26-10-2017 T

Programmabegroting 2018 Raad

26-10-2017 M

Programmabegroting 2018 Raad

26-10-2017 T

T-63

T-67

Indiener(s) Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
Bij de voorjaarsnota 2018 wordt een
tussentijdse evaluatie van het
minimabeleid gegeven.
Samenwerk Overlast bij laden en lossen/
ende DL
uitstelling reclame uitingen zal
worden gehandhaafd

T-80

T-83

T-85

T-86

T-88

T-92

SM&W

De cijfers laten zien, wanneer de
projecten opgestart zijn, en de raad
op gezette momenten informeren
over deze cijfers. Dit om de
successen en de kanttekeningen te
Initiatieven te ontwikkelen om
inwoners actief te wijzen op kansen
en mogelijkheden om de
leefomgeving te verbeteren. Daarbij
de woningcorporatie StandVast
Het college onderzoekt de
mogelijkheden wat betreft
houtrookfilters

Termijn Status afhandeling
apr-18

Reclame- en handhavinsgsbeleid wordt
meegenomen met de herinrichting van de
Hogestraat.

18 In februari 2018 hebben wij een
informatienota met de voortgang naar de
raad gestuurd.

We stemmen de mogelijkheden af met de
MARN-gemeenten. We informeren de raad
hier vervolgens over.

De raad wordt geïnformeerd zodra
er informatie is over het breder
inzetten/harmoniseren van het
beleid m.b.t. de huishoudelijke hulp
Vraagt het college van de
gemeente Druten
- De mogelijkheden te onderzoeken
om de Gelrepas in de gemeente
Druten in te voeren
De raad ontvangt een notitie over
plaatsing camera’s.

De voorbereiding voor het plaatsen van
camera's loopt. Na plaatsing informeren wij
de raad over de hierbij gemaakte
afwegingen.

Stand van PH
zaken
Lopend SE

Lopend

ML

Lopend

SE

Lopend

SE

Lopend

AS

Lopend

SE

Lopend

SE

Lopend

LR

Moties en Toezeggingen
nr.

T-98

Onderwerp

Vergadering Datum

T, M

Belastingverordeningen en RTG
tarieven 2018

07-12-2017 T

Najaarsnota 2017

RTG

07-12-2017 T

Najaarsnota 2017

RTG

07-12-2017 T

Najaarsnota 2017

RTG

07-12-2017 T

Rechten van de raad

Raad

26-04-2018 T

Jaarrekening BVO DRAN

RTG

14-06-2019 T

Jaarrekening BVO DRAN

RTG

14-06-2018 T

Voorjaarsnota 2018

Raad

28-06-2018 T

Indiener(s) Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
De wethouder zal de mogelijkheid
tot halfjaarlijkse abonnementen voor
zwembad de Gelenberg laten
onderzoeken
Eind januari zal er zicht zijn op wat
er met de opbrengsten van de
hondenbelasting is gebeurd.

T-99

De Molenhoek: de grond die er ligt
inzetten om de mensen van de
Molenhoek ter wille te zijn
De wethouder komt over twee
weken terug op de aanpassingen
van de markt

T-100

T-101
T-111

T-112

T-113

T-114

Termijn Status afhandeling

jan-17 In het algemeen besteden we
hondenbelasting aan voorzieningen voor
honden. In maart besluit het college over
extra voorzieningen voor honden. De
dekking vinden we in de meeropbrengsten
van de hondenbelasting 2017.

dec-17

Stand van PH
zaken
Lopend ML

Lopend

ML

Lopend

ML

Lopend

ML

SM&W

AS
De wethouder geeft aan te onderzoeken of de berg zand aan de Ticheldreef afgevoerd kan worden.
de wethouder geeft aan dat
Lopend
wanneer de raadsagenda
besproken wordt, dit
teruggekoppeld zal worden aan de
raad
De besluiten van de vergadering op
Lopend
28 juni zullen worden
teruggekoppeld aan de raad.
De raad ontangt binnen een paar
Lopend
weken een plan wanneer welke
bermen behandeld worden.

AS

AS

Moties en Toezeggingen
nr.

Onderwerp

Vergadering Datum

Herinrichting Scharenburg Raad

T-115

T, M

20-09-2018 M

Indiener(s) Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
Te heroverwegen of de
fietsoversteekplaats van de
Scharenburg, vlak voor de rotonde
bij de Koningstraat, wel de meest
geschikte oplossing is in het kader
van de oversteekbaarheid en
veiligheid voor de overstekende
fietsers;
Het plan te monitoren, bij die
monitoring vragen wij in het
bijzonder aandacht voor
voetgangers die vanuit de rotonde
bij de Koekoek oversteken richting
het bus wisselstation en indien
noodzakelijk passende maatregelen
te treffen om de verkeersveiligheid
van voetgangers te vergroten;

Termijn Status afhandeling
Motie aangenomen

Stand van PH
zaken
ML

Moties en Toezeggingen
nr.

Onderwerp

Vergadering Datum

Herinrichting Scharenburg Raad

T, M

20-09-2018 M

T-116

Routekaart
energieneutraal druten
T-117 2040

Raad

25-10-2018 T

Collegeprogramma 2018- Raad
T-118 2022 en
Programmabegroting 2019
Collegeprogramma 2018- Raad
2022 en
T-119
Programmabegroting 2019

25-10-2018 T

25-10-2018 T

Indiener(s) Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
1.Maatregelen te treffen om de
Buitenhof te ontzien van
sluipverkeer;
2. Maatregelen te treffen om de
Buitenhof te ontzien van zwaar
transport;
3. Maatregelen te treffen om de
Buitenhof te ontzien van
bouwverkeer tijdens de realisatie
van het plan en het bouwverkeer
hiervoor om te leiden via de van
Heemstraweg.
4. De verkeerssituatie in de
Buitenhof (en Schipleisingel in het
bijzonder) te monitoren in de
huidige situatie en toekomstige
situatie;
5. Aan te geven wat de maximale
norm is voor extra verkeer in
woonwijk de Buitenhof;
6. Zich te beraden op maatregelen
tegen het extra verkeer wanneer de
norm wordt overschreden.
De wethouder brengt de raad tijdens
de voorjaarsnota en en de
najaarsnota op de hoogte van wat
er gerealiseerd is en wat de
planning is
Binnen een maand ontvangt de
raad een brief over de
afboekingskosten van WesterhoutZuidwethouder praat de raad bij
De
tijdens de voorjaarsnota over
Westerhout-Zuid

Termijn Status afhandeling
Motie aangenomen. Punt 4 brengt extra
kosten ter waarde van 15000 euro met zich
mee

Stand van PH
zaken
Lopend ML

Lopend

AS

Lopend

AS

Lopend

AS

Moties en Toezeggingen
nr.

Onderwerp

Vergadering Datum

T, M

Najaarsnota

RTG

29-11-2018 T

Najaarsnota

RTG

29-11-2018 T

De wethouder zegt toe, dat
wethouder van Elk - in de
hoedanigheid van wethouder
sportzaken – als eerste aan een
pilot, ingeval die er komt, van Maas
in Waal in Beweging zal deelnemen.

Najaarsnota

RTG

29-11-2018 T

De wethouder zegt toe in de RTG
vergadering van 14 januari 2019
uitleg te geven over het Regionaal
Programma laaggeletterheid en
volwassene educatie en koppelt dan
tevens terug de actuele kennis van
een bijeenkomst over dit onderwerp.

Najaarsnota

Raad

06-12-2018 M

Een integrale aanpak voor
valpreventie voor alle senioren
(65+) in de gemeente Druten op te
zetten;
Te stimuleren dat senioren
deelnemen aan
valpreventietrainingen, waarbij
eventuele financiële drempels
worden weggenomen;
Hiermee in 2019 te starten.

Motie aangenomen

SE

Najaarsnota

Raad

06-12-2018 M

1. Een onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om te starten met
werkervaringsplekken bij de
gemeente Druten;
2. Hierbij de participatiecoach te
betrekken om de doelgroep
kansrijker te maken.

Motie aangenomen

SE

T-120

T-121

T-122

T-123

T-124

Indiener(s) Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
De wethouder zegt toe, dat plan B
van de ontsluiting Molenhoek op de
Markt voor 1 juli 2019 wordt
uitgevoerd zonder aankoop van
grond van derden.

Termijn Status afhandeling
jul-19

jan-19

Stand van PH
zaken
Lopend ML

Lopend

ML

Lopend

SE

Periodieke evaluaties
nr.

Onderwerp

Vergadering

Uitrol ‘Omgekeerd RTG
inzamelen’
PE-6
gemeente Druten

Datum

T, M

08-10-2015

T

Indiener(s)

Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
De raad wordt na anderhalf jaar
geïnformeerd over het verloop van
het project ‘Omgekeerd inzamelen’

Termijn Status afhandeling
juni '17

Stand van PH
zaken
Lopend
AS

