Stand van zaken – moties
Aangenomen moties, nog in behandeling
Datum
28 maart
2017

Onderwerp
Uitvoeringsprogramma visie
Leefbaarheid Zwartewaal

28 maart
2017

Onderzoek burgerparticipatie
windenergie Brielle

24 januari
2017

Voortaan Voorne bedrijfsplan in
procedure brengen,
betrokkenheid raad vergroten,
bouwen aan vertrouwen, werken
aan beleidsafstemming
App-dienst t.b.v. informeren
raad- en commissieleden

13
december
2016

Stand van zaken
Het uitvoeringsprogramma kent een groot aantal
projecten om de leefbaarheid van Zwartewaal te
vergroten. Genoemd kunnen worden:
1. Versterken van het recreatief routenetwerk op
lokaal en regionaal niveau
2. Opstellen integrale gebiedsvisie Christinalaan en
omgeving
3. Actief ondersteunen van initiatieven, vrijwilligers
en verenigingen
4. Opwaarderen van de historische haven
5. Benutten potentie Plas van Heenvliet
6. Opstellen van een integrale aanpak ten aanzien
van parkeren
7. Opwaarderen van de dorpsentree
8. Onderzoeken en agenderen van de mogelijkheid
van een tweede ontsluiting
Voor een aantal projecten zijn de eerste stappen
gezet om te komen tot een nadere concretiseren. Er
is een bureau geselecteerd die samen met ons en de
stakeholders in het gebied een integrale visie voor
de Christinalaan gaat opzetten en zijn de eerste
verkennende gesprekken met de bewoners/
eigenaren van de percelen H.Fordstraat gehouden
om te beoordelen wat de (economische)
haalbaarheid is van het opwaarderen van de
dorpsentree. Tevens is er een verkennend gesprek
met de provincie geweest betreffende de toets of
een tweede ontsluiting op de Groene Kruisweg tot
de mogelijkheden behoort. Wij zullen u omtrent de
verdere voortgang van de (deel) projecten eens per
kwartaal nader informeren.
In het voornemen van de Provincie heeft de
gemeente zienswijze ingediend. De inhoud van de
motie wordt meegenomen in het vervolgproces.
In uitvoering. Eerste bijeenkomst in dit kader tussen
de colleges heeft 23 mei plaatsgevonden.

Is uitgevoerd.
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8 november
2016

Eigen bijdrage gemeentelijke
zorgvoorzieningen bijstellen

8 november
2016

Armoede voorkomen dmv o.a.
sleutelfiguren en gebruik
verhogen regelingen

8 november
2016

Binnen 3 maanden naar de raad
te komen met een plan van
aanpak om armoede onder
kinderen beter te bestrijden

8 november
2016

Voor de aanvang van het
schooljaar 20-17-2018
schoolzwemmen standaard in te
voeren/ zwemvaardigheid niveau
A de norm te laten zijn
Optrekken niveau van de
armoedevoorzieningen naar
tenminste hetzelfde peil als in
Nissewaard geldt

8 november
2016

8 november
2016

Binnen drie maanden een
beleidsnotitie over duurzaamheid
aan de gemeenteraad aan te
bieden

Wordt, met de moties "armoede voorkomen" en
"armoedebestrijding onder kinderen" in het 1e
kwartaal 2017 met een plan van aanpak aan de
raad(scommissie) voorgelegd en in het 2e kwartaal
2017 qua besluitvorming.
Voorstel is besproken in de commissie Samenleving
van 8 mei 2017 en vastgesteld in de raad van 23 mei
2017. Naar mening van het college is deze motie
hiermee afgedaan.
Wordt, met de moties "eigen bijdrage" en
"armoedebestrijding onder kinderen" in het 1e
kwartaal 2017 in een plan van aanpak aan de
raad(scommissie) voorgelegd en in het 2e kwartaal
qua besluitvorming.
Voorstel wordt behandeld in de vergadering van de
commissie Samenleving van 12 juni 2017 en de
gemeenteraad van 4 juli 2017. Naar mening van het
college is deze motie hiermee afgedaan.
Wordt, met de moties "armoede voorkomen" en
"armoedebestrijding onder kinderen" in 1e kwartaal
2017 in een plan van aanpak aan de
raad(scommissie) voorgelegd en in het 2e kwartaal
2017 qua besluitvorming.
Voorstel is besproken in de commissie Samenleving
van 8 mei 2017 en vastgesteld in de raad van 23 mei
2017. Naar mening van het college is deze motie
hiermee afgedaan.
Het voorstel in de commissie Samenleving van 6
april 2017 besproken en door gemeenteraad op 18
april 2017 geaccordeerd. Naar mening van het
college is deze motie hiermee afgedaan.
Het voorstel over het opwaarts harmoniseren van
de normen met Nissewaard is op 19 december 2016
in de commissie Samenleving besproken en door de
raad op 24 januari 2017 vastgesteld. Naar mening
van het college is deze motie hiermee afgedaan.
De startnotitie is gereed en besproken in PFO Milieu
en RO. Er zijn vier bedrijven geselecteerd voor een
offerte voor het opstellen van de visie. In de
regionale duurzaamheidsvisie wordt uitdrukkelijk
aandacht besteed aan de Brielse aspecten zoals
verwoord in de moties. Uitgangspunten van de
notitie zijn besproken tijdens de vergadering van de
commissie GG van 9 mei 2017. Het streven is er op
gericht de visie in september 2017 gereed te
hebben.
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8 november
2016

8 november
2016
8 november
2016

De normen voor energieneutraal
en duurzaam bouwen toepassen

De lasten voor de burger voor
2018 niet omhoog te laten gaan
Gebruik maken van digitale
informatieverstrekking via App’s
m.b.t. de begroting van de
gemeente
8 december Toeristenbelasting /
2015
marketingorganisatie.
- begrotingscyclus aanpassen
zodat indicatieve tarieven tijdig
aan ondernemers kenbaar
gemaakt kunnen worden
- m.b.t. marketingorganisatie:
® compleet plan voor juni 2016
® kleine evaluatie Op VP eind
2016, grote evaluatie eind 2017
® bij niet functioneren
voortbestaan organisatie
heroverwegen
14 april 2015 Huisartsenpost (CDA, VVD, D66,
PvdA)

Startnotitie is gereed en besproken in PFO Milieu en
RO. Er zijn vier bedrijven geselecteerd voor een
offerte voor het opstellen van de visie. In de
regionale duurzaamheidsvisie zal uitdrukkelijk
aandacht worden besteed aan de Brielse aspecten
zoals verwoord in de moties aangenomen tijdens de
begrotingsraad van november 2016. De visie is
gereed eind juni 2017. Uitgangspunten van de
notitie zijn besproken tijdens de vergadering van de
commissie GG van 9 mei 2017. Het streven is er op
gericht de visie september 2017 gereed te hebben.
Algemene taakstelling..
Is nog geen uitvoer aan gegeven.

Marketingplan is aan de commissie gepresenteerd
in 2016. Presentatie evaluatie door de
marketingorganisatie is sinds januari in handen van
de griffier.
Besproken in de Commissie BZM van 5 april 2017

Behandeling in commissie Samenleving van 20 juni
2016. Nagegaan wordt of Dirksland nog een
spoedeisende hulp-afdeling heeft.
Op 12 april 2017 is een vergadering van de
raadscommissie op Voorne hierover geweest. Hierin
hebben de huisartsen aangegeven geen HAP op
Voorne te willen inrichten. Op 8 mei 2017 heeft de
commissie Samenleving besloten dit punt van de
REP-lijst af te voeren. Mevr. Witte zal de huisartsen
namens de commissie benaderen om van hun kant
de motieven te vernemen waarom zij niet wensen
mee te werken aan een HAP.
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