Raadsvoorstel
Onderwerp

Lijst van Moties en Toezeggingen september 2019

Raadsvergadering

26-9-2019

Datum presidium

26-8-2019

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

Ter inzage

Bovenstaande bijlage ligt ter inzage in het gemeentehuis.

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

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 september 2019;
de Plv. griffier,

de voorzitter,

H.W.G.M. Vreman

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Moties en Toezeggingen
nr.

Onderwerp

Onderzoek verhuur
ruimtes binnen scholen
T-62 inclusief gymzalen

Vergadering Datum

T, M

Raad

29-03-2017 T

Aanpak Hogestraat.
Raad
Onderwerp moeten we
eigenlijk herformuleren in:
T-67 Opstellen reclame- en
terrassenbeleid

20-04-2017 T

Samenwerkende DL

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

Termijn Status afhandeling
Q3 2019 Dit nemen we op in het nieuwe IHP in Q3
2019.

Overlast bij laden en lossen/
uitstelling reclame uitingen zal
worden gehandhaafd

Q2 2019 Kan eraf

Stand van PH
zaken
Lopend SE

AS

Najaarsnota
Opknappen Markt

RTG

29-11-2018 T

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.

Q3 2019 Het college komt in Q3 met een voorstel
naar de raad.

Lopend

ML

Najaarsnota
Valpreventie Senioren
2018

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.

Q3 2019 Motie aangenomen; we starten hier in
2019 mee.

Lopend

SE

Najaarsnota
Raad
Werkervaringsplekken
gemeente Druten (WDW)

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.

Q3 2019 Motie aangenomen, we onderzoeken of
het mogelijk is om meer te doen dan we nu
al doen bij bv wijkbeheer en
bedrijfsvoering, iom de participatiecoach.

Lopend

SE

Verzilverlening

31-01-2019 T

De wethouder zegt toe, dat hij zal
nagaan of deze lening in deze
gemeente kan worden ingevoerd.

Q2 2019 Het college onderzoekt op dit moment het
mogelijk toepassen van de verzilverlening.

T-120

T-123

T-124

T-125

Indiener(s)

Raad

Kan er af ML

Moties en Toezeggingen
Onderwerp

Vergadering Datum

Afwegingskader
Woningbouwinitiatieven

Raad

28-02-2019 M

WOZ-waardebepaling

Raad

18-04-2019 T

Reactie op bouwstenen
t.b.v. de
T-129 Meerjarenstrategie GGD
2020-2023

RTG

16-05-2019 T

Reactie op bouwstenen
t.b.v. de
T-130
Meerjarenstrategie GGD
2020-2023
Zienswijze op de
jaarstukken (begroting
T-131 2020-2023) MGR

RTG

16-05-2019 T

Raad

22-05-2019 T

nr.

T, M

T-127

T-128

Indiener(s)

Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
Vraagt het college om een betere
bescherming van huurders door te
onderzoeken welke maatregelen op
lokaal niveau genomen kunnen
worden.
1. Bij nieuwe koopwoningen op
grond van de gemeente, een
zelfbewoningplicht voor eigenaren,
kopen om te verhuren is dan niet
meer mogelijk;
2. Een anti speculatiebeding, zodat
woningen niet gekocht kunnen
worden met als enige doel ze weer
met winst door te verkopen;
3. Deze maatregelen ook
toepassen bij private partijen, als
het juridisch mogelijk is;
4. Afspraken maken met de
woningbouwcoöperaties om met
hen dezelfde doelen te bereiken.
De wethouder zegt toe Munitax te
benaderen, met de vraag of zij
bereid zijn om in een themabijeenkomst de raad te informeren
en gelegenheid te geven vragen te
stellen over de WOZ-waarde
bepaling.
De wethouder zegt toe, dat de
directeur van Veilig Thuis zal
worden uitgenodigd voor een
presentatie tijdens een RTG
vergadering of thema-avond.
De wethouder zegt toe, dat de
wegwijzer op de website van de
gemeente zal worden geplaatst.
De wethouder zegt toe, dat de
vraag van Dorpslijst Puiflijk/DrutenZuid over herbeoordeling van het
arbeidsvermogen schriftelijk wordt
beantwoord.

Termijn Status afhandeling
Q4 2019 Motie aangenomen; na de
raadsbijeenkomst over de Woonagenda
komen we met een voorstel.

Munitax bereidt voor dit najaar een
themabijeenkomst op 9 september voor.

Stand van PH
zaken
Lopend AS

Lopend

WB

Lopend

SE

Kan er af SE

Kan er af SE

Moties en Toezeggingen
Onderwerp

Vergadering Datum

Toekomstbestendig
Wonen Gelderland

RTG

13-06-2019 T

Perspectiefnota 2019

Raad

27-06-2019 T

Zienswijze WDW concept Raad
T-135 jaarrekening 2018 en
ontwerp begroting 2020

27-06-2019 T

Toegezegd wordt om prestatie
indicatoren eenmaal in de twee jaar
te zullen rapporteren.

Kan er af ML

24-04-2019 T

Toegezegd wordt om deze
bijeenkomst te verplaatsen naar het
3e kwartaal van 2019

AS

nr.

T, M

T-132

T-133

Raadasagenda Wonen
T-136

Indiener(s)

Opmerkingen TOEZEGGINGEN
Termijn
en MOTIES
De wethouder zegt toe, dat als de
populariteit van de lening de
verwachtingen van de provincie
Gelderland overstijgt, het budget
van de provincie voortijdig opraakt.
Dit heeft als gevolg dat de cofinanciering stopt. De gemeente
kan er in dat geval voor kiezen om
100% van de financiering op zich te
nemen. Als zodanig stelt hij voor
dat deze bepaling zal worden
aangevuld.
Het college zegt toe in kaart te
Q3/4 2019
brengen, welke onderwerpen uit het
collegeprogramma zijn gerealiseerd
en welke een vervolg krijgen.
Het college zegt toe onderwerpen,
die bestemd zijn voor een RTG in
dat gremium ook aan de orde te
zullen stellen, met dien verstande,
dat het presidium uiteindelijk de
agenda bepaalt.

Status afhandeling

Het college presenteert dit najaar de
voortgang van het college programma aan
de raad.

Stand van PH
zaken
Kan er af ML

Lopend

ML

De wethouder zegt toe in de
raadsvergadering van 26
september 2019 de laatste
informatie te verschaffen m.b.t. de
Tichelberg
T-137 Tichelberg

RTG

12-9-2019 T

ML

Moties en Toezeggingen
nr.

Onderwerp

Vergadering Datum

T-138 Werkwijze en wachttijd sociaal
RTG
domein

T, M

Indiener(s)

12-9-2019 T

Moties zijn vanaf september 2018 opgenomen in de overzichten in iBabs.

Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES
De wethouder zegt toe de
aanvrager van deze informatie,
zijnde raadslid de heer Aslan,
mondeling bij te praten en in de
RTG vergadering van
januari/februari 2020 opnieuw
actuele informatie over de
werkwijze, wachttijden ect. te
vertsrekken.

Termijn Status afhandeling

Q1 2020

Stand van PH
zaken

SE

Periodieke evaluaties
nr.

Onderwerp

Vergadering

Datum

T, M

Indiener(s)

Opmerkingen TOEZEGGINGEN
en MOTIES

Termijn Status afhandeling

Stand van PH
zaken

Team MD

