
Overzicht afdoening moties  
Bijgewerkt op 14-03-2023 

 

Vergadering Motie Stemverhouding Stand van zaken Afgerond 

25-05-2021 RES 1.0:  

Motie CDA Wijkgerichte 

opslag energie RES 2.0 

26 voor – 5 tegen 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  

26 voor – 5 tegen 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. 

 

26-10-2021 Motie WB, vervolgproces 

onderzoeksrapport Storten 

en Tekorten Avri 

Unaniem Uitvoering is aan griffie. Raadsvoorstel is vastgesteld 

op 29 november 2022.  

 

21-12-2021 

 

Motie CU maatwerk 

bestemmingsplan 

Hooiweg 16/16a te Deil 

16 voor – 13 tegen Beide betrokken partijen zijn niet tot 

overeenstemming gekomen. Vanwege een ingediend 

verzoek loopt een handhavingsprocedure. 

 

31-05-2022 Motie veilig fietsen op de 

parallelwegen N327 

Unaniem Verwerkt in de beantwoording op vragen van de PvdA 

fractie over de N327 van 31 oktober. Mevrouw IJff 

mist bij de moties Parallelweg N327 en motie kruising 

de reactie op de tweede vraag die daarin vermeld 

staan over o.a. het monitoren van ongelukken. 

Daardoor worden deze moties niet afgedaan geacht. 

 

 Motie-pvda-gl-sport-en-

gezondheid 

Unaniem Wordt opgepakt. Er zijn geen extra middelen nodig 

voor 2023. 

 

 Motie-cda-kruising-vuren-

aangenomen 

Unaniem Informatie is opgevraagd bij provincie en ontvangen. 

De gemeenteraad is op 20 december 2022 

geïnformeerd met een informatienota (IN116). 

Verdere verkenning zal plaatsvinden. 

 

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

Waaldijk 

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 

Programmabegroting 

2023 

Motie SGP-CDA kleine 

windmolens 

28 voor – 3 tegen E.e.a. is opgenomen in de bestuurlijke planning, RIN 

volgt in maart/april 

 

08-11-2022 

Programmabegroting 

2023 

Motie D66 Kindervragen-

uur 

18 voor – 13 tegen De griffie pakt dit op. Planning november 2023.  

08-11-2022 

Programmabegroting 

2023 

Motie D66-DB-CU-VWB 

Wonen 

29 voor – 2 tegen   

07-03-2023  Motie steun aardbeving 

slachtoffers 

unaniem   

 


