
Overzicht aangenomen moties 2020 

Bijgewerkt op 12-10-2020 

Vergadering Motie Stemverhouding Zaak Stand van zaken 

28-05-2019 Stimuleren buurtbus Aangenomen 
(unaniem) 

19460 Een Raadsinformatienota is verstuurd op 22-04 

02-07-2019 OZB-compensatie/differentiatie voor 
sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang 
behartigende instellingen 

Aangenomen  
(26-2) 

26890 Wordt meegenomen in harmonisatie van 
subsidiebeleid 

02-07-2019 Inclusiegemeente West Betuwe Aangenomen  
(20-8) 

26891 Een Raadsinformatienota is verstuurd op 30-06 

22-10-2019 Meer inzicht in lokale heffingen Aangenomen 
(unaniem) 

 Twee instrumenten zijn toegelicht aan de 
auditcommissie in haar vergadering van 11/05 

07-11-2019 Kernenbeleid Aangenomen 
(15-12) 

 Een raadsvoorstel hiertoe is aangeleverd voor de 
raadsvergadering van 29-09 

07-11-2019 Toeristenbelasting Aangenomen 
(18-9) 

 Een Raadsinformatienota is verstuurd op 22-04 

07-11-2019 Hoge Nood Aangenomen 
(16-11) 

 IN108 ingekomen stukken raad 29-09-2020 

17-12-2019 APV in gewone taal Aangenomen 
(28-3) 

 In concept klaar. Presentatie is uitgesteld, omdat 
de timing met Corona (evenementen uitgesteld) 
ongelukkig zou zijn. 

28-01-2020 Waarborgen kwaliteit onderwijs in de kernen Aangenomen  
(unaniem) 

 Uitgevoerd. Brief aan kabinet is verzonden. 

28-01-2020 Motie Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 en 
Uitvoeringsplan 2020 

Aangenomen 
(27-2) 

 Blijvend in uitvoering: de portefeuillehouder blijft 
het belang onder de aandacht brengen 

28-01-2020 Motie vereenvoudigen en gebruiksvriendelijk maken 
aanvraagformulier tegemoetkoming incontinentie- en 
medisch afval 

Aangenomen 
(unaniem) 

 Formulier is aangepast 

26-05-2020 Motie Sluipverkeer rondom de A2. Aangenomen 
(unaniem) 

 Maatregelen die een risico tot terugslag op 
rijkswegen geeft, staat Rijkswaterstaat niet toe. 
Een (langere) afrit waarop verkeer stilstaat voor 
een doseerlicht naar Beesd is dan ook uitgesloten 
voor Rijkswaterstaat. Door de COVID-crisis is het 
verkeersbeeld rigoureus gewijzigd. Er is 
momenteel weinig tot geen sprake van files en 
daarmee ook weinig sprake van overlast door 
sluipverkeer.   
 
Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt regelmatig 
aandacht gevraagd voor de sluipverkeer 
problematiek door onze gemeente en de impact 
van een mogelijke verbreding van de A2. Dit blijven 
we uiteraard doen. 
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Bijgewerkt op 12-10-2020 

26-05-2020 Motie gevaren wolf Aangenomen  
(22-9) 

68096 22-6-2020 via mail is de wolvencommissie 
Gelderland gevraag in haar uitvoeringsplan inhoud 
te geven aan de vragen uit deze motie. 

30-06-2020 Motie PvdA stop lokale bezuinigingen Aangenomen 
(unaniem) 

 Uitgevoerd 

30-06-2020 Motie CDA Tiny Houses Aangenomen 
(24-5) 

 Wordt meegenomen in de Woonvisie 

07-07-2020 Motie CU verkoop gemeentehuis Asperen (2) Aangenomen 
(15-14) 

 Wordt onderzocht 

07-07-2020 Motie PvdA, D66 en DB sanering golfbaan Spijk  Aangenomen  
(16-13) 

75116 IN112 ingekomen stukken raad 29-09-2020 

29-09-2020 Motie CDA DB SGP zonnepanelen op daken Aangenomen 
(18-8) 

 In behandeling  

 


