Overzicht openstaande moties mei 2022
Partijen /
Nr.

Datum

Titel

M001

7-11-2019 Stimulering

Ingediend

Partijen /

door

leden voor tegen

Gewoon Lokaal! Gewoon

leden
Volkspartij

Stemming

Status / afhandeling

11-4

Verkend wordt hoe andere gemeenten een dergelijk

zonne-energie

Lokaal!,

project hebben uitgevoerd. Een extern

bedrijfsdaken

VVD, CDA,

bedrijf/adviseur zou dat uit kunnen voeren, waarbij

D66, PvdA

geïnteresseerde ondernemers gratis
maatwerkadvies voor het plaatsen van
zonnepanelen op een bedrijfsdak ontvangen.
Ondernemers kunnen ervoor kiezen om
gezamenlijk met andere ondernemers uit de
gemeente collectief SDE++ subsidie aan te vragen.
Het gratis maatwerkadvies en de (eventuele) SDE++
subsidieaanvraag worden verzorgd door de partij
die de opdracht voor het project krijgt. In december
2021 wordt een projectvoorstel naar de raad
gestuurd. Eventuele extra kosten zijn bij
projectvoorstel bekend.

M002

5-11-2020 Ruimte voor

PvdA en VVD

Unaniem

Geen

19-0

De vraag is op 1-7-2020 schriftelijk bij de ZLTO

landbouwers –

neergelegd. Reminder is op 27.07.2020 verstuurd.

agrarische

Tot op heden geen (schriftelijke) reactie ontvangen.

ondernemerspeil
ing

Partijen /
Nr.

Datum

Titel

M003

5-11-2020 Ruimte voor

Ingediend

Partijen /

door

leden voor tegen

leden
Stemming

Status / afhandeling

PvdA en VVD

Unaniem

19-0

Hoewel hier wel aan gewerkt wordt door de

Geen

landbouwers -

initiatiefnemers en een locatie bekend is, zijn er

coöperatie

verder nog geen vorderingen te melden. Er is geen
principeverzoek ingediend en er valt ook nog weinig
te zeggen over de planologische haalbaarheid,
waaronder ook begrepen de toets aan de
zonneladder.”
De motie is opgenomen in het raadsvoorstel over de
gedeeltelijke evaluatie en het opstarten van de
procedure tot wijziging van de Visie Energie en
Ruimte.

M004

5-11-2020 Quickscan

Gewoon Lokaal! Gewoon

D66 / PvdA 15-2

Lokaal!,

de begroting 2022 te betrekken. Dat is niet gelukt.

Volkspartij,

Gekeken wordt deze te betrekken bij de begroting

VVD, CDA
M005

4-3-2021

Drempelschouw Allen

De intentie was deze motie bij de behandeling van

Unaniem

2023.
geen

19-0

De drempelschouw wordt op dit moment op
interactieve wijze uitgevoerd. De ervaringen van
weggebruikers worden meegenomen bij een
vervolgaanpak. Afgehandeld.

M006

22-4-2021 Kassen genoeg
in het Westland

Gewoon Lokaal! Gewoon

Volkspartij, 10-7

In de ontwerp-omgevingsvisie zal in het gebied ten

PvdA, CDA, D66 Lokaal!,

VVD

noorden van het bestaande Westland geen

CDA, D66,

mogelijkheid voor glastuinbouw worden geboden.

PvdA
M007

27-5-2021 Actieplan zon-op- PvdA en VVD
dak en isolatie

Volkspartij,

Gewoon

10-8

Wordt meegenomen in de algemene evaluatie van

VVD, D66 en Lokaal!,

de visie energie en ruimte. Deze volgt naar

PvdA

verwachting dit najaar, na ontvangst van de

CDA

netstudies van Enexis.

Partijen /
Nr.
M008

Datum

Titel

8-7-2021 Oosthavendijk

Ingediend

Partijen /

door

leden voor tegen

leden
Stemming

Status / afhandeling

Volkspartij

Unaniem

18-0

De voorbereiding van de werkzaamheden is in volle

Geen

gang. De gesprekken met inwoners vinden plaats.
De werkzaamheden kunnen echter pas na ‘het
stormseizoen’ worden uitgevoerd. Het waterschap
stelt dat in de winterperiode geen werkzaamheden
aan waterkeringen uitgevoerd mogen worden.
M009

8-7-2021 Investeringsagenda

Gewoon Lokaal! Gewoon

VVD

15-3

De raad heeft het college opgedragen om eind 2023

Lokaal!,

te komen tot een eerste opzet van een

Volkspartij,

investeringsagenda en deze bij de begroting 2024

CDA, D66

voor vaststelling aan te beiden.

en PvdA
M010

8-7-2021 Recreatie en

Gewoon Lokaal! Unaniem

Geen

18-0

De mogelijkheden zijn bekeken. De mogelijke

toerisme

indicatoren voor toerisme en recreatie die van

indicator

toegevoegde waarde kunnen zijn voor de
beleidsdoelstellingen, sluiten niet aan bij bestaande
metingen. Er wordt verkend of een monitor
regionaal opgezet kan worden, zodat kosten minder
worden en effect op regionaal niveau meetbaar is.
De resultaten van de verkenning, die samen met de
regio wordt gedaan, wordt na de opzet van de
begroting 2022 verwacht. Afhankelijk van vorm en
samenwerking kunnen eventuele extra kosten
bepaald worden..

Partijen /
Nr.
M011

Datum

Titel

8-7-2021 Speelbeleid

Ingediend

Partijen /

door

leden voor tegen

leden
Stemming

Status / afhandeling

PvdA ,

Unaniem

18-0

De motie is verwerkt in een projectopdracht en de

Geen

Volkspartij

nota is daarmee in voorbereiding. Nota wordt naar
verwachting in juni 2022 aan de raad aangeboden.
Capaciteit voor het opstellen van de nota is tijdelijk
niet aanwezig. Benodigd budget zal in de
meerjarenonderhoudplanning terugkomen evenals
eventuele investeringen die voortkomen uit het op
te stellen beleid.

M012

30-9-2021 Boom voor het

Volkspartij

VVD

15-3

Gewoon Lokaal! Unaniem

Geen

19-0

leven

Gewoon
Lokaal!,
Volkspartij,
CDA, D66,
PvdA

M013

4-11-2021 Eenvoudig

M014

4-11-2021 BOA's

Volkspartij

Unaniem

Geen

19-0

M015

4-11-2021 Bravis

Volkspartij en CDA
Unaniem

Geen

19-0

M016

4-11-2021 Veiligheid

VVD

D66

17-2

Volkspartij,

Gewoon

10-9

VVD, CDA

Lokaal!,

Nederlands

buitengebied

Gewoon
Lokaal!,
Volkspartij,
VVD, CDA,
PvdA

M017

4-11-2021 Tevredenheids-

VVD

onderzoek
ecologisch

D66, PvdA

maaibeheer
M018

4-11-2021 Overplaatsing
Vraagwijzer

CDA

Unaniem

Geen

19-0

Partijen /
Titel

Ingediend

Partijen /

door

leden voor tegen

Stemming

Gewoon

VVD

16-3

Nr.

Datum

M019

4-11-2021 Energiearmoede PvdA

leden

Lokaal!,
Volkspartij,
CDA, D66,
PvdA
M020

27-2-2022 Grondaankoop Kruisland
Allen

Unaniem

Geen

17-0

M021

27-2-2021 Openingstijden

Volkspartij,

Volkspartij,

Gewoon

10-7

VVD, CDA

VVD, CDA

Lokaal!,

en D66

PvdA

milieustraat
Steenbergen

Status / afhandeling

