
Overzicht aangenomen moties 2021/2022 

Bijgewerkt op 22-07-2022 

Vergadering Motie Stemverhouding Zaak Stand van zaken 

02-03-2021 Motie CU (raadsbreed) IHP 
Onderwijs, nieuwbouw 
scholen Beesd 

Aangenomen 
(unaniem) 

 N.a.v. van de motie is een raadsinformatienota gemaakt, (lijst van 
ingekomen stukken 29 juni 2021, IN076 Ontwikkeling Brede school Beesd 
en woningbouw). 
Met de 2de burap van 2021 is ook het voorbereidingskrediet geregeld en 
het project gestart. Nu in definitiefase, opstellen alle uitgangspunten, 
voorzieningenniveau en programma van eisen. Fase wordt afgesloten 
door startdocument aan het college aan te bieden ter vaststelling incl. een 
raadsinformatienota, waarna de ontwerpfase in kan gaan. 
 

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 
(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 wordt opgepakt. 

25-05-2021 Huisvesting 
arbeidsmigranten: 
Motie DB toezicht houden 

Aangenomen 
(26 – 5) 

 Wordt meegenomen als uit te werken onderdeel binnen het Plan van 
Aanpak Arbeidsmigranten (uitvoeringsplan van de beleidsvisie 
arbeidsmigranten). 

25-05-2021 Motie CU Sociale 
Woningbouw 

Aangenomen 
(23-8) 

 Besproken met wethouder Hartman als mogelijke kans voor versnelling 
van woningbouw en meer te sturen op realisatie sociale woningbouw. Bij 
de IN over woningbouw begin dit jaar is ingegaan op de vorderingen van 
de (sociale) woningbouw in de gemeente. Bij een volgende IN over stand 
van zaken woningbouw later dit jaar, wordt specifieker op dit aspect 
ingegaan. 
 

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. 

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. 

09-11-2021 
Begrotingsraad 

Motie Groenbeheer Aangenomen 
(15-14) 

 Wordt onderzocht. Een informatienota met een terugkoppeling is in de 
maak. 
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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.  

26-04-2022 Motie D66 Proactief 

informeren regeling 

meerkosten chronisch zieken 

Aangenomen 
(21-9) 

 Uitgevoerd. Teruggekoppeld per Raadsinformatienota op 8 juni verzonden; 
op lijst ingekomen stukken raadsvergadering 28 juni. 

31-05-2022 Motie veilig fietsen op de 

parallelwegen N327 

Aangenomen 
(unaniem bij acclamatie) 

  

28-06-2022 Motie DB vent- en 

standplaatsverordening (bij 

RV069 winkeltijden) 

Aangenomen 
(18-12) 

  

28-06-2022 Motie vreemd CDA NPLG Aangenomen 
(unaniem) 

  

 


