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

23 mei 2016

Motie legalisering medicinale
cannabis
Armoede voorkomen dmv o.a.
sleutelfiguren en gebruik
verhogen regelingen

8 november
2016

8 november
2016

De normen voor energieneutraal
en duurzaam bouwen toepassen

8 november
2016
8 november
2016

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
Voortaan Voorne bedrijfsplan in
procedure brengen,
betrokkenheid raad vergroten,
bouwen aan vertrouwen,
werken aan beleidsafstemming

24 januari
2017

Stand van zaken
Bij het ontwikkelen van het project worden de
kaders van de raad meegenomen. Terugkoppeling
volgt.
In het voornemen van de Provincie heeft de
gemeente zienswijze ingediend. De inhoud van de
motie wordt meegenomen in het vervolgproces.
In de raad van 5 september 2017 verworpen.
- afvoeren van overzicht
In de commissie Samenleving van 12 juni 2017
heeft de commissie kennis genomen van een
aantal door het college genomen maatregelen en
van het onderzoek van het college naar de inzet
van een kindpas en van vakantiemogelijkheden
voor kinderen. Daarmee is uitvoering gegeven aan
de motie. De uitkomst van de kindpas en de
vakantiemogelijkheden worden met de commissie
gedeeld
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
concept 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, zie ook bladzijde 5 nota van
aanbieding Programmbegroting.
Opdracht tot het verwezenlijken van een app voor
de begroting (met als voorbeeld Hellevoetsluis) is
uitgegaan. Na vaststelling van de begroting komt
deze online.
In uitvoering. Eerste bijeenkomst in dit kader
tussen de colleges heeft 23 mei plaatsgevonden en
onlangs met de raad op 12 september 2017.
Volgende gezamenlijke radenbijeenkomst staat
gepland voor 9 oktober 2017
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Overzicht van de moties 2017
Meest actueel via: www.brielle.nl/bestuur/raadsvragen_42785
Raadsvragen (digitaal via link direct op te vragen)
•

Motie fractie D66 betreffende onderzoek burgerparticipatie (afgedwongen) windenergie
Brielle. Behandeld in openbare raadsvergadering d.d. 28-03-2017

•

Motie fractie PvdA betreffende uitvoeringsprogramma Visie leefbaarheid Zwartewaal.
Behandeld in openbare raadsvergadering d.d. 28-03-2017

•

Motie fractie SP betreffende medicinaal gebruik cannabis. Behandeld in openbare
raadsvergadering d.d. 23-05-2017. Verworpen

•

Motie fracties CDA SP D66 VVD en PvdA betreffende bedrijfsplan ambtelijke
fusieorganisatie Voortaan Voorne

•

Schriftelijke vragen fractie D66 betreffende gevaarlijke verkeerssituaties en -complicaties
in Brielle

•

Schriftelijke vragen fractie PvdA incl. beantwoording betreffende invasieve exoten

•

Schriftelijke vragen fractie SP inclusief beantwoording betreffende informatie over
bezwaarschriften WOZ OZB

•

Verzoek om inlichtingen fractie PvdA incl. beantwoording betreffende aardwarmteproject
glastuinbouw Vierpolders

•

Verzoek tot inlichtingen fractie SP incl. beantwoording betreffende behandeling
ingediende vragen fractie SP
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