Lijst aangenomen moties en toezeggingen
Datum
aanlevering

Bron

Onderwerp

Soort

Tekst:

Portefeuillehouder

7-Sep-21

Vaststellings-oveenkomst Financiele afwikkeling
Waterhoven
renovatie Rederij

Toez.

De burgemeester zegt toe dat het college binnen afzienbare tijd de raad in
beslotenheid bijpraat over de financiële afwikkeling renovatie Rederij.

J. Kraijo

8-Jul-21

Perspectiefnota 2022

Natuurinclusief bouwen Motie De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 8 juli 2021
J. Kraijo
gehoord de beraadslaging; Overwegende dat: De gebouwde gebouwde De gebouwde gebouwde
omgeving, mits goed ingericht en beheerd, een plek kan bieden aan veel plant- en
diersoorten; De gebouwde gebouwde Groen in woonwijken positieve effecten heeft op gezondheid,
sociale veiligheid en woonplezier en daarnaast bijdraagt aan klimaatadaptie,
klimaatregulatie en waterberging. Groen maar al te vaak het sluitstuk is bij een
ontwikkeling;De gebouwde gebouwde Maatregelen die groen en ecologie versterken goedkoop zijn, als
ze aan het begin van de planvorming meegenomen worden. Hierbij valt te de
denken aan ingebouwde nestkasten, natuurvriendelijke oevers, insectvriendelijke
beplanting. |Roept het college op: De gebouwde gebouwde Natuurinclusief ontwikkelen en bouwen als
uitgangspunt te nemen bij alle bestaande en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
waar nog geen omgevingsvergunning voor is aangevraagd; De gebouwde gebouwde In raadsvoorstellen
die gaan over ruimtelijke ontwikkelingen een natuurtoets op te nemen: een
paragraaf waarin wordt uitgelegd hoe groen en ecologie in de planvorming
zijn/worden meegenomen en welke maatregelen worden genomen om ecologie en
bestaande groenstructuren te versterken; De gebouwde gebouwde Natuurinclusief ontwikkelen en
bouwen niet mag worden gezien als alternatief om bestaande groene gebieden,
welke van betekenis zijn van ons dorp, te bebouwen. En gaat over tot de orde van
de dag. J.C. Brand, SGP Alblasserdam

8-Jul-21

Perspectiefnota 2022

Cursus Politiek Actief

Motie

J.G.A. Paans
De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 8 juli 2021;
gehoord de beraadslaging; Overwegende dat: * de verkiezingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2022 snel dichterbij komen; * betrokkenheid bij lokale
politiek beperkt aanwezig is, en vaak niet wordt omgezet in lidmaatschap van een
politieke partij en/ of deelname aan de gemeenteraad als (burger)raadslid; *we
graag een gemeenteraad zien met diversiteit; *we als gemeenteraad graag meer
bekendheid geven aan de eervolle en boeiende taak als (burger)raadslid en meer
Alblasserdammers willen betrekken bij de lokale politiek. Verzoekt de raad: * om
een cursus Politiek Actief te organiseren voor inwoners van Alblasserdam; * dit te
doen in het najaar van 2021, nog ruim op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2021; * dit te doen al dan niet in samenwerking met een externe partij, maar
wel zoveel mogelijk in verbinding met de raad van Alblasserdam ten laste van het
budget van de raad of hiervoor eenmalig middelen ter beschikking te stellen uit de
algemene reserve.en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekening en naam:
Margreet de Deugd (CDA)

8-Jul-21

Perspectiefnota 2022

Opgang Nedersassen
toegankelijk en
aantrekkelijk maken.

Motie

J. Kraijo

De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 8 juli 2021;
Gehoord de beraadslaging; Overwegende: * Bij het besluit om te komen tot
verbouwing van het gemeentehuis is door de raad een belofte gemaakt aan onze
inwoners: ‘de opgang Nedersassen maken we ook toegankelijk voor ouderen en
mindervaliden’ * Na dit besluit is een krediet beschikbaar gesteld door de raad om
bovenstaande te realiseren * Bovengenoemd krediet bleek onvoldoende om de
hellingshoek zodanig te verbeteren dat deze zou voldoen aan de normen. Hieraan
lagen diverse onderzoeken met als oorzaak slappe grond ten grondslag. * Het
voorstel nu de bouw van een lift betreft en slechts het rechtleggen van de huidige
bestrating; * De opgang Nedersassen een belangrijke schakel vormt tussen het
winkelcentrum en het plein en het daarom van waarde is voor het dorp en de
ondernemers; * Deze opgang zowel toegankelijk moet worden als aantrekkelijk om
gebruik van te maken Verzoekt het college: * Extra middelen ter beschikking te
stellen om bestrating, beplanting en aankleding voor de aansluiting tussen Makado
en het Raadhuisplein te verbeteren gelijk aan het kwaliteitsniveau en uitstraling van
het Raadhuisplein en dit te verwerken in de begroting * De dekking te zoeken in het
weerstandsratio. Deze is met 2.0 ruim boven het kader van de raad. en gaat over
tot de orde van de dag. Arco Strop (CDA) Orhan Yilmaz (PvdA) Herman Verweij
(VVD)

18-May-21

Rondvraag

Locatie Polderstraat

Toez.

Status bouwplannen Locatie Polderstraat (Manege): wethouder komt met meer
informatie

J. Kraijo

18-May-21

Rondvraag

Maatregelen Oude
Torenweg /
Vinkenpolderweg

Toez.

status maatregelen Oude Torenweg / Vinkenpolderweg - komt wethouder op terug. J. Kraijo
Neemt het mee in overleg van donderdag 20 mei

13-Apr-21

RIB uitwerking plan
Wipmolenlocatie

Parkeernormen

Toez.

Komen parkeernormen ter sprake. Wethouder zegt toe de parkeernormen CROW
toe te sturen aan raads- en commissieleden

A.J. Kraijo

23/mrt/2021

RIB Burap SOJ dec 2020

SOJ analyse cijfers

Toez.

Wethouder Verheij zegt toe dat wanneer er geen standaard rapportage komt
vanuit de SOJ, hij een analyse op hoofdlijnen wil maken over het jaar 2020 in
vergelijking tot de cijfers uit 2019 en welke duiding we daaraan moeten geven.Dit
betreft niet alleen een inzicht in de groei van het aantal cliënten jeugdhulp, maar
ook financieel. Ook wil de wethouder verdiepend kijken naar waar de mutaties
zitten en wat de trends zijn. Deze raadsinformatiebrief zal dan zij de stukken
worden betrokken.

P.J. Verheij /
C.W.M.
Jongmans

9/feb/2021

RIB beantwoording
schriftelijke vraag D66

Vaccinatiebeleid:
communicatieplan

Toez.

De wethouder zegt toe met een communicatieplan te komen rondom het
vaccinatiebeleid. Dit zal geen statisch stuk zijn omdat de situatie ook grillig is.

C.W.M.
Jongmans

9/feb/2021

RIB Economisiche
activiteiten in het
algemeen belang 2020

Locatie vm
brandweergarage Nic.
Beetstraat.

Toez.

Wethouder Verheij zal de raad informeren omtrent evt voorgenomen wijziging in
status van de voormalige brandweergarage aan de Nic. Beetsstraat. T.a.v.
Participand was dat al eerder toegezegd.

P.J. Verheij /
C.W.M.
Jongmans

19/jan/2021

RIB Oost Kinderdijk /
Hardam

Dijklint:
verkeersintensiteitt

Toez.

De wethouder zegt een memo toe t.a.v. de integraliteit van de diverse plannen in J. Kraijo
het dijklint voordat de bestemmingsplannen vastgesteld worden, met name vanuit
oogpunt van verkeersintensiteit.

29-9-2020 /
19 jan 2021

Inspreekrecht burgers /
Rondvraag

5G

Toez.

Portefeuillehouder Verheij geeft aan dat het onderwerp 5G nog terugkomt in de
raad, er zal een memo worden voorbereid ter behandeling in commissieverband.
De wethouder zegt toe aan mevrouw Rijneveld dat via de ambtelijke organisatie
met haar zal worden meegedacht.

P.J. Verheij /
C.W.M.
Jongmans

22/sep/2020

Raadsvoorstel
Vergunning-parkeren
Kinderdijk

Vergunning parkeren
Kinderdijk

Toez.

Wethouder Kraijo zegt toe dat volgend seizoen evaluatie gaat plaatsvinden of er
geen waterbed-effect ontstaat in de omliggende straten

J. Kraijo

22/sep/2020

RIB Tussenstand Opgang Bereikbaarheid
Nedersassen
Nedersassen

Toez.

Wethouder Kraijo zegt toe dat hij bij de bibliotheek nagaat hoe de bereikbaarheid J. Kraijo
wordt ervaren. Verder zullen de ouderenbonden gevraagd worden of ze problemen
ervaren en - indien dat zo is - willen meedenken om te komen tot een creatieve
oplossing

8/jul/2020

Motie CDA Uitstellen
Programma coordinator Motie De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 8 juli 2020
P.J. Verheij /
programma coördinator Bibliotheek
gehoord de beraadslaging; Overwegende: Dat het financieel perspectief voor 2021 C.W.M.
niet goed is; Dat er veel onduidelijkheid bestaat richting het rijk voor de financiële Jongmans
tekorten op het sociaal domein; Dat het vernieuwde gemeentehuis ook zonder een
programma coördinator welkome en drukbezochte aanwinst kan worden in ons
dorp. Verzoekt het college: De gelden bestemd voor de programma coördinator
voor het vernieuwde gemeentehuis niet aan te wenden en de opbrengst hiervan
ten gunste te laten komen van de algemene middelen ter dekking van de
structurele tekorten; en gaat over tot de orde van de dag.

8/jul/2020

Motie VVD en CU
Precariobelasting

Doorberekening
precariobelasting

motie

Gehoord de beraadslaging: Overwegende: dat het heffen van precario belasting op P.J. Verheij /
leidingen bij nutsbedrijven en ondernemingen in 2022 zal worden afgeschaft; dat C.W.M.
deze belastingmaatregel vanaf de invoering ervan omstreden was omdat de
Jongmans
verwachting en realiteit was dat nutsbedrijven deze belasting zouden doorbelasten
in hun tarieven aan burgers en ondernemers, dat deze doorbelasting de
woonlasten van de burgers zouden verhogen terwijl de colleges in deze en
voorgaande raadsperiodes zich altijd hebben voorgestaan dat zij de woonlasten
niet zouden doen laten stijgen, dat zowel CU als VVD vanaf het begin consequent
hebben geageerd tegen deze vorm van belasting heffen, dat de afschaffing van
deze belastingmaatregel al geruime tijd terug is aangekondigd en dit college
desondanks consequent de keuze heeft gemaakt hierop niet te anticiperen, dat het
college voornemens is de gederfde inkomsten als gevolg van deze maatregel nu om
te zetten in een verhoging van de OZB en zo alsnog en direct wil gaan
doorberekenen aan de burgers en ondernemers in ons dorp; dat de inwoners van
onze gemeente en de ondernemers de komende jaren door andere tekorten reeds
te maken krijgen met een significante stijging van de woonlasten Verzoekt het
college: in 2022 het wegvallen van deze verminderde belastinginkomst (€ 155.000)
éénmalig te dekken uit de reserves; voor de jaren daarna ruimte in de begroting te
vinden om haar uitgaven in overeenstemming te brengen met de als gevolg van de
afschaffing van deze belasting verminderde inkomsten; om bij het overleg met
partijen die dergelijke belasting afdroegen en hebben doorbelast, de
doorberekening van de precariobelasting onmiddellijk te doen stoppen en
aantoonbaar in mindering te brengen op de rekening aan ondernemers en
bewoners van ons dorp.

28/jan/2020

Raadsvoorstel ziens-wijze Afschaffen financiele
afschaffen fin. solidariteit solidariteit Jeugd
Jeugd

Toez.

12/nov/2019

Motie SGP
Grondstoffenplan

Motie Roept het college op: *Om 2020 als het jaar te gebruiken om doelgroep gericht te P.J. Verheij /
communiceren, met focus op het verminderen van GFT(E) en oudpapier in het
C.W.M.
restafval. Het inzetten van afvalcoaches een voorbeeld is wat kan bijdragen aan
Jongmans
bewustwording en betere afvalscheiding. *Scheiding bij hoogbouw maximaal te
faciliteren. *Een proef te doen met een hogere ophaalfrequentie van PMD. *De
raad uiterlijk in november 2020 te informeren over de resultaten en indien nodig te
komen met een voorstel om in 2021 te voldoen aan de doelstelling van maximaal
100 kg/persoon/jaar restafval.
*De hiervoor benodigde middelen te halen uit o.a. de (verwachte) hogere
opbrengst van PMD als gevolg van gewijzigd beleid van inzameling bij verwerkers,
meevallers of andere posten in de lopende begroting.

18/dec/2018

Motie VVD inzake
Oude Bibliotheek:
opbrengst huidige pand opbrengst pand
bibliotheek

Motie Verzoekt het college: In afstemming met de raad na verwerving van het huidige
bibliotheekpand door commerciële verkoop van dit pand de hoogst mogelijke
financiële opbrengst te realiseren;

P.J. Verheij /
C.W.M.
Jongmans

13/nov/2018

Motie 5a SGP Prioritering Prioriteitendiscussie
onderhanden werken

Motie Roept het college op: • de raad inzicht te bieden in de planning en voortgang van
projecten; • daarbij met een voorstel te komen welke prioritering hierin kan
worden aangebracht, met nog meer focus op de sporen en wagons volgens
vastgestelde samenlevingsagenda 2.0; • dit alles voor de 1e BURAP 2019

J.G.A. Paans

29/mei/2018

Grondstoffenplan:
ophaalfrequentie PMD
verhogen

Mercon-Kloos

Toez.

Wethouder Zandvliet zegt toe om na een jaar een evaluatie te geven op de
effecten, zowel lokaal als regionaal.

D. Zandvliet /
C.W.M.
Jongmans

De uitwerking van het middengebied in het plan wordt getoetst aan de hand van de J. Kraijo
opgestelde visiedocumenten. - De aandachtspunten van inwoners zullen worden
meegegeven aan de projectontwikkelaar. - Als onderdeel van de
bestemmingsplanprocedure en de verantwoording in het bestemmingsplan zal
extra aandacht uitgaan naar verantwoording rond verkeersintensiteiten waarbij in
het bijzonder aandacht uitgaat naar het programma in het middengebied. Indien de
huidige beoogde functies gehandhaafd blijven zal een vergelijk worden gemaakt
met een alternatief programma, uitgaande van de woonfunctie. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. In dit kader gaat aandacht uit naar: 1.
Het veiliger maken van het fietspad op de dijk (vrijliggend op de dijk) 2. Ontsluiting
van het gebied. De ontsluiting(en) van het gebied zullen op detailniveau in
samenspraak met ontwikkelaar worden uitgewerkt. - Parkeren/verkeer wordt nader
onderzocht en uitgewerkt. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om
parkeeroplossingen te bieden voor de directe omgeving. - Voordat de
werkzaamheden gaan starten wordt een procedure ingericht hoe om te gaan met
schade (bouwwerkzaamheden terrein/dijkverzwaring).

Status
Raad is steeds
meegenomen in
recente
ontwikkelingen.
Afwikkeling loopt nog
steeds.
Afgerond. Opgenomen
in bestaand beleid.

Werkgeverscommissie
en presidium treffen
hier onder de leiding
van de voorzitter
voorbereiden toe.

In uitvoering. Planning
Buitenruimte volgt ma
27/9

Afgerond. Memo in de
raad
Afgerond met RIB, in
de raad besproken.
Afgerond. Boek is
toegestuurd aan de
aanvrager.

Deze toezegging is in
uitvoering. De RIB
staat gepland voor
college 5 oktober2021
en kan daarna richting
gemeenteraad zodat
deze -indien gewenstkan worden betrokken
bij de BIO over
afbakening jeugdhulp
(d.d. 14 oktober 2021).
De RIB is intussen ook
opgenomen op de
voorraadagenda.

Afgehandeld bij de
Algemene
Beschouwingen.
In voorbereiding

21 september in
commissie

RIB in raadsronde juni
2021 - afgehandeld

Staat gepland in 2022

Afgehandeld na
overleg
ouderenbonden en
terugkoppeling aan
raad.
Afgehandeld.

Motie is
aangehouden /
afvoeren van de lijst

Deze toezegging wordt
gecombineerd met de
toezegging cijferanalyse
SOJ. Deze toezegging is
dus in uitvoering. De
RIB staat gepland voor
college 5 oktober2021
en kan daarna richting
gemeenteraad zodat
deze -indien gewenstkan worden betrokken
bij de BIO over
afbakening jeugdhulp
(d.d. 14 oktober 2021).
De RIB is intussen ook
opgenomen op de
voorraadagenda.

Afgerond. Er zijn
andere keuzes
gemaakt in overleg
met de raad.
Afgerond

Toezegging is afgerond.
Er volgt nog een
raadsvoorstel
bestemmingsplanwijzig
ing. Staat voor dit jaar
gepland.

