
Overzicht aangenomen moties 2021/2022 
Bijgewerkt op 04-11-2022 

 

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. 

 

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 

Dei 

 

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. 

 

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) 

 Zienswijze op verkeersbesluit is ingediend, afwachten op 

definitief besluit provincie. 

 

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 beleidsbegroting 2023 V 

 Motie-pvda-gl-sport-en-

gezondheid 

Aangenomen 

(unaniem) 

 Wordt opgepakt. Er zijn geen extra middelen nodig voor 

2023. 

V 

 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 ontwerpbegroting 2023. 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) 

 De motie aanvalsplan tegen armoede wordt uitgewerkt en de 

uitwerking wordt in november of december aan de raad 

aangeboden. 

V 

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

noodfonds-WB 

Aangenomen 

(unaniem) 

 De motie energienoodfonds wordt uitgewerkt en de 

uitwerking wordt in november of december aan de raad 

aangeboden. 

 

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

Waaldijk 

Aangenomen 

(unaniem) 

   

 


