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Vergadering Motie Stemverhouding Zaak Stand van zaken Afgerond 

25-05-2021 RES 1.0:  

Motie CDA Wijkgerichte 

opslag energie RES 2.0 

Aangenomen 

(26 – 5) 

 Wordt regionaal opgepakt in de aanloop naar RES 2.0. Dit 

zal na de zomer 2022 (als de RES 1.0 is vastgesteld) verder 

worden opgepakt. 

 

25-05-2021 RES 1.0:  

Motie CDA gemeentelijk 

communicatieprogramma 

energietransitie  

Aangenomen 

(26 – 5) 

 Ook hiervoor geldt dat dit een motie is die regionaal is 

voorbereid en dus ook samen met de Regio waarschijnlijk 

na de zomer 2022 wordt opgepakt. 

 

30-06-2021 Motie VVD; Hondsgemet 

Noord 

Aangenomen 

(24 – 2) 

 We houden de raad op de hoogte van de ontwikkelingen 

rond Hondsgemet-Noord. De eerste keer was dit al op 8 juli 

via de Meerjarenprognose Grondexploitatie bij de 

jaarrekening. 

V 

26-10-2021 Motie WB, vervolgproces 

onderzoeksrapport Storten 

en Tekorten Avri 

Aangenomen 

(27-0) 

 Uitvoering is aan griffie. Raadsvoorstel volgt vanuit griffie.   

26-10-2021 Motie VWB, bouwen kern 

Deil 

 

Aangenomen 

(27-0) 

 Meegenomen in woningbouwprogramma. 

We gaan samen met het dorp bekijken welke 

bouwmogelijkheden haalbaar en wenselijk zijn. 

V 

09-11-2021 

Begrotingsraad 

Motie Groenbeheer Aangenomen 

(15-14) 

 Wordt onderzocht. Een informatienota met een 

terugkoppeling is in de maak. Wordt verwerkt in de 

ontwerpbegroting 2023. 

V 

21-12-2021 

 

Motie CU maatwerk 

bestemmingsplan 

Hooiweg 16/16a te Deil 

Aangenomen 

(16-13) 

 Eerst zal het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan “Buitengebied 2018” nog uitgewerkt 

moeten worden tot het ter inzage leggen van het 

vastgestelde definitieve plan. Daarnaast zal eerst overleg 

met beide partijen moeten plaatsvinden. De vraag is of ze 

gezamenlijk tot een aanvaardbaar compromis kunnen 

komen.  

 



31-05-2022 Motie veilig fietsen op de 

parallelwegen N327 

Aangenomen 

(unaniem bij 

acclamatie) 

 Verwerkt in de beantwoording op vragen van de PvdA 

fractie over de N327 van 31 oktober 

V 

28-06-2022 Motie DB vent- en 

standplaatsverordening 

(bij RV069 winkeltijden) 

Aangenomen 

(18-12) 

 Wordt meegenomen in de volgende wijziging van de APV.  

04-07-2022 

Perspectiefnota 

RV102 

Motie pvda-gl-bermbeheer-

als-onderdeel-

groenbeleidsplan 

Aangenomen 

(15-12) 

 Is verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. V 

 Motie-pvda-gl-sport-en-

gezondheid 

Aangenomen 

(unaniem) 

 Wordt opgepakt. Er zijn geen extra middelen nodig voor 

2023. 

 

 Motie-db-cu-vwb-d66-

groenbeleid-kernen 

Aangenomen 

(24-3) 

 Is  verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. V 

 Motie--gl-pvda-vvd-

jongerenwerkers 

Aangenomen 

(unaniem) 

 Is verwerkt in de begroting 2023. Momenteel wordt de 

opdracht uitgezet bij de jongerenwerkorganisaties 

Connect2Jeugd en Mozaïek Welzijn. In 2023 is er €140.000 

extra beschikbaar voor jongerenwerk en in 2024 €180.000. 

V 

 Motie-cda-kruising-vuren-

aangenomen 

Aangenomen 

(unaniem) 

 Informatie is opgevraagd bij provincie en wordt naar 

verwachting oktober/november ontvangen. 

 

27-09-2022 Motie-vreemd-PvdA-GL-

aanvalsplan-tegen-

armoede 

Aangenomen 

(unaniem) 

 Raadsinformatienota met tussentijdse update gestuurd aan 

de raad. In Q1 2023 volgt plan van aanpak 

V 

27-09-2022 Motie-vreemd-DB-energie-

noodfonds-WB 

Aangenomen 

(unaniem) 

 De motie energienoodfonds wordt uitgewerkt en de 

uitwerking wordt in of december aan de raad aangeboden. 

Het College stelt dezelfde dag, onder voorbehoud van de 

raadsvergadering die avond, de subsidieregels voor dit 

noodfonds vast, zodat het fonds per januari open staat voor 

het doen van aanvragen. 

V 

25-10-2022 Motie PvdA-GL-Gastvrije-

Waaldijk 

Aangenomen 

(unaniem) 

 De gesprekken hierover tussen gemeente en 

waterschap/dijkversterkingsprojecten lopen momenteel.  

Begin 2022 is reactie op detailuitwerkingen van de 

weginrichting gevraagd aan inwoners van kernen aan de 

dijk. Deze reacties zijn onlangs beantwoord door het 

 



college. Hierbij is ook maatwerk toegepast. Zie 

raadsinformatienota IN107-Gastvrije-Waaldijk-

beantwoording-reacties-van-inwoners (met 2 bijlagen).  

Inwoners is gevraagd zich aan te melden als zij een 

persoonlijke toelichting op dit besluit wensen. Deze 

gesprekken worden momenteel gevoerd, dan wel 

ingepland. Begin 2023 zal participatie voor lokaal maatwerk 

vervolg worden gegeven. Hierover bent u geïnformeerd via 

raadsinformatienota IN115-lokaal -maatwerk-gastvrije-

waaldijk-fase-2.   

08-11-2022 

RV135 

begroting 

Motie DB 

bewustwordingscampagne 

oud en nieuw 

Aangenomen 

(24-7) 

 Er is een communicatiestrategie opgesteld met +- 15 

contactmomenten gedurende de maanden december en 

januari met als doel het bewust maken van (de gevolgen 

van) vuurwerkoverlast. O.a. sociale media, flyers, en 

persberichten worden ingezet. 

V  

RV135 

begroting 

Motie SGP-CDA kleine 

windmolens 

Aangenomen 

(28-3) 

 E.e.a. is opgenomen in de bestuurlijke planning, RIN volgt in 

maart.  

 

RV135 

begroting 

Motie VVD Avri pluspakket Aangenomen 

(26-5) 

 Is doorgegeven aan AVRI, RIN volgt 7 maart 2023 V  

RV135 

begroting 

Motie CU lokale 

isolatieaanpak 

Aangenomen 

(28-3) 

 In de perspectiefnota is het Lokaal Projectplan Isoleren 

opgenomen voor 2023, waarbij de gevraagde aanpak in de 

motie is meegenomen. Uw raad wordt over de voortgang 

geïnformeerd middels de bestuur rapportage in Q1, Q2 en 

Q4 2023.  

V 

RV135 

begroting 

Motie DB, D66, CU, VWB 

inflatie en 

armoedebestrijding 

Aangenomen 

(16-15) 

 Budget is toegevoegd, besteding hiervan volgt bij uitvoering 

plan van aanpak armoede/bestaanszekerheid. Waar nodig 

kan het budget aangewend worden om inwoners die in een 

schrijnende situatie terecht zijn gekomen te ondersteunen. 

V 

29-11-2022 Motie vreemd GL 

opgroeien in kansrijke 

omgeving 

Aangenomen 

(27-4) 

 Aangemeld voor de interessepeiling. We hebben contact 

met het Trimbos instituut en onderzoeken intern of deze 

werkwijze wenselijk en/of passend is voor West Betuwe. 

V 

29-11-2022 Motie vreemd DB wolven Aangenomen 

(26-5) 

   



      
 


