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Vergadering Motie Stemverhouding Zaak Stand van zaken 

15-12-2020 Motie CU DB PvdA woonvisie Aangenomen 
(unaniem) 

 Het college heeft op 14/09 een CPO-beleid vastgesteld. De raad is hierover per 
Informatienota geïnformeerd (d.d. 5-10-21). 
 

02-03-2021 Motie SGP lichtreclame 
Waardenburg 

Aangenomen 
(25-5) 

 De vergunningaanvraag is formeel buiten behandeling gesteld omdat de 
gevraagde aanvullende stukken niet (tijdig) zijn aangeleverd.  
Het weigeren van een incomplete aanvraag is juridisch niet mogelijk.  
Op dit moment ligt er geen aanvraag voor het aanbrengen van schermen op deze 
reclamezuil. 

02-03-2021 Motie D66 Natuurinclusief 
bouwen bestemmingsplan 
partiële herziening De 
Plantage Zuidwest te 
Meteren 

Aangenomen 
(17-13) 

 Wordt meegenomen in de omgevingsvisie. 

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 in het Plan van Aanpak Arbeidsmigranten (uitvoeringsplan 
van de beleidsvisie arbeidsmigranten). 

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. 

30-06-2021 Motie D66; basismobiliteit Aangenomen 
(unaniem) 

 Regio Rivierenland is steeds met de provincie in overleg over de handhaving van 
het vervoersvoorzieningenniveau. Zeker nu de geleidelijke afbouw van provinciale 
subsidie op het Wmo-vervoer een feit is en de provincie heeft besloten om het OV-
vangnet niet langer in Versis uit te voeren (met ingang van april 2022). 
 
Om de continuïteit van het Wmo-vervoer ook naar de toekomst toe te kunnen 
borgen, zijn door de colleges in de regio besluiten genomen over aanpassingen in 
het Wmo-vervoer, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en het aanbod aan de 
reiziger. U bent hierover geïnformeerd via de informatienota ‘sturingsinstrumenten 
Wmo-vervoer’. Deze is tijdens uw vergadering van 26 oktober jl. aan de orde 
geweest. 
 
Over de regionale wijzigingen heeft het reizigerspanel van Versis advies 
uitgebracht. In dit reizigerspanel zijn de adviesraden sociaal domein uit de regio 
vertegenwoordigd. Over de lokale wijzigingen heeft de adviesraad sociaal domein 
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advies uitgebracht. De aanbevelingen van de adviesraad zijn integraal 
overgenomen. 
 
Verder is gestart op basis van de uitvoeringsagenda ‘Bouwen aan sociale kracht’ 
gestart met een inventarisatie van de lokale vervoersmogelijkheden en het in kaart 
brengen van de lokale vervoersbehoeften. Daarbij wordt ingezet op een sterke 
inclusieve samenleving door goede toegankelijke en bereikbare activiteiten en 
voorzieningen in de verschillende kernen, zodat onze inwoners mee kunnen doen. 

08-07-2021 
 
 

Motie DB; eerlijke verdeling 

kosten VRGZ 

 

Aangenomen 
(unaniem) 

 Uiterlijk 1 april 2022 informeert het college de raad omtrent de uitkomsten van 
deze motie 

08-07-2021 Gewijzigde motie LLB en 

CDA; Borstonderzoek 

 

Aangenomen 
(unaniem) 

 Uitvoering is aan griffie. 

08-07-2021 Motie SGP en VVD; Economie 

 

Aangenomen 
(25 – 6) 

 Wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting. 

08-07-2021 Motie CU; CPO 

 

Aangenomen 
(28 - 3) 

 Het college heeft op 14/09 een CPO-beleid vastgesteld. Hierover wordt een 
Raadsinformatienota aan de raad verstrekt. 
 

08-07-2021 Motie CU; Sport en cultuur 

 

Aangenomen 
(26 - 5) 

 Is meegenomen in het raadsvoorstel rondom het Beleidsplan Sport en Bewegen. 

08-07-2021 Motie GL; energiearmoede 

 

Aangenomen 
(20 – 11) 

 Wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting. 

28-09-2021 Motie VWB; vrij liggend 

fietspad  

Aangenomen  
(17 – 11) 

 Er wordt momenteel onderzocht welke mogelijkheden bestaan om een dergelijk 
fietspad te realiseren. Dit onderzoek heeft onder andere  relatie met de uitwerking 
van Gastvrije Waaldijk, die momenteel plaatsvindt. Ook wordt gekeken naar 
mogelijkheden in toe te passen type verharding. Uitkomsten volgen  op korte 
termijn. 

28-09-2021 Motie DB; communicatie 

dijkversterking Tiel-

Waardenburg 

Aangenomen 
(19 – 9 ) 

 De uitwerking en uitvoering van de dijkversterkingsprojecten vinden plaats. Op 
diverse momenten en onderwerpen vindt (continu) afstemming plaats met het 
waterschap, uiteraard ook op bestuurlijk niveau. 

26-10-2021 Motie WB, vervolgproces 

onderzoeksrapport Storten en 

Tekorten Avri 

Aangenomen 
(27-0) 

 Uitvoering is aan griffie. 

26-10-2021 Motie WB, wijziging 

samenstelling DB-Avri 

Aangenomen 
(27-0) 

 De wethouder heeft dit ingebracht in de AB-vergadering van 17 november jl.. De 
door de raad gewenste uitkomst (vervanging DB Avri) is niet bereikt. 

26-10-2021 Motie VWB, bouwen kern Deil Aangenomen 
(27-0) 

 Wordt meegenomen in woningbouwprogramma. 
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We gaan samen met het dorp bekijken welke bouwmogelijkheden haalbaar en 
wenselijk zijn. 

09-11-2021 
Begrotingsraad 

Motie Groenbeheer Aangenomen 
(15-14) 

 Wordt onderzocht. 

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.  
 

21-12-2021 Motie D66 uitbreiding 
elektriciteitsregelstation 
Neerijnen 

Aangenomen 
(15-14) 

 Het initiële voorstel wordt aangeleverd voor de raadsvergadering van 1 februari 
2022. 

 


