Stand van zaken – moties
Aangehouden moties
Datum
10 november 2015

Onderwerp
Egalisatiereserve sociaal domein (amendement, aangehouden
tbv begroting 2017-2020)

Aangenomen moties, nog in behandeling
Datum
8 maart 2016

8 december
2015

10 november
2015
10 november
2015

Onderwerp
Duurzaamheid stimulans
sportverenigingen
- sportverenigingen
stimuleren om meer gebruik
te maken van duurzame
energie en ondersteuning te
bieden bij het indienen van
subsidie-aanvragen voor de
Rijkssubsidieregeling
Toeristenbelasting /
marketingorganisatie.
- begrotingscyclus aanpassen
zodat indicatieve tarieven
tijdig aan ondernemers
kenbaar gemaakt kunnen
worden
- mbt marketingorganisatie:
® compleet plan voor juni
2016
® kleine evaluatie Op VP eind
2016, grote evaluatie eind
2017
® bij niet functioneren
voortbestaan organisatie
heroverwegen
Participatie, jaarverslag
- jaarlijks verslag
-publiceren verslag
Leefbaarheid Zwartewaal
- DCMR een geluidsmeting
(als 0-meting) te laten

Stand van zaken
Behandeling in commissie GG 21 juni 2016

Is opgenomen in notitie communicatie,
participatie en wijkaanpak.
Behandeling in commissie GG 21 juni 2016

9 juni 2016

1

10 november
2015

12 mei 2015
12 mei 2015

14 april 2015
11 nov 2014

uitvoeren voorafgaand aan
de werkzaamheden en
ingebruikneming van het
Theemswegtracé.
Problematiek aangaande het
Theemswegtracé
- in samenwerking met de
gemeente Westvoorne en
DCMR een geluidsmeetpaal
bij Zwartewaal te plaatsen,
zodat er duidelijk
aangetoond kan worden wat
het geluidsniveau is waaraan
de inwoners van Zwartewaal
bloot staan
Burgerinitiatief hartveilig
wonen
Windturbines
- alles in het werk stellen bij
de Provincie om de bouw
van windturbines op andere
plaatsen dan eerder
vastgelegd in het convenant
tegen te gaan
Huisartsenpost (CDA, VVD,
D66, PvdA)
Cultuurhuis
- mogelijkheden bibliotheek.
betrekken burgers, Arsenaal,
theaterfunctie De Bres,
sociaal-culturele
organisaties. stimuleren
samenwerking en/of fusies,
bij voorkeur Voorne-breed.

Behandeling in commissie GG 21 juni 2016

Onderzoek naar mogelijkheden is uitgevoerd
door VRR. Invoering is (deels) gestart.
Brief verzonden aan Provincie, opgesteld door
Nissewaard.

Behandeling in commissie SL 20 juni 2016
Aan de uitvoering van de motie wordt
gewerkt en zal in de komende maanden zijn
beslag krijgen

Aangenomen moties, afgehandeld
Datum
15 september 2015

Onderwerp
TTIP

11 nov 2014

Onderzoek plaatsen van
zonnepanelen op daken
- onderzoek de
mogelijkheden en geschikte
locaties, kosten,

Afgehandeld
College heeft de motie schriftelijk kenbaar
gemaakt aan de minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking
D.d. 10 november 2015, opgenomen in
begroting 2016-2019
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29 okt 2014

13 november 2012

besparingen. Samenwerking
energieleveranciers.
Verpachten locaties.
Mantelzorg
- gehele budget handhaven
en dit ten goede laten
komen aan mantelzorgers
Rol van gemeente t.o.v. het
openbaar onderwijs verder
vorm geven

D.d. 10 november 2015 is de nota
Mantelzorg vastgesteld door de raad. Het
budget is besteed aan de mantelzorgpas.
Afgehandeld, d.d. 10-11-2015. De raad is
akkoord gegaan met een mini-conferentie
voor diverse denominaties.
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