STAND VAN ZAKEN MOTIES per 1 juni 2013
Motie

Indiener

1.

Motie: M 11 Motie Kortparkeerplaatsen VVD
VVD
Tekst: verzoekt het college: - te onderzoeken of de kortparkeerplaatsen in het centrum in de avonduren gebruikt kunnen worden door parkeervergunninghouders
in de buurt tussen 19.00 en 9.30 uur, uitgezonderd donderdagavond -de raad hierover in het eerste kwartaal van 2012 te rapporteren
M 11 VVD motie kortparkeerplaatsen.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Hierover is afgesproken dat deze motie betrokken wordt in de evaluatie van het verkeersstructuurplan Centrum die momenteel loopt, daarnaast zijn
er net voor het zomerreces verhelderingvragen gesteld door raadslid Koene die momenteel uitgewerkt worden voor beantwoording.
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 8 november 2011 14:00)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Op 27-11-2012 heeft besluitvorming over verzending RIB (899808) plaatsgevonden.
Op 08-01-2013 besloot de agendacommissie dat deze brief (899808) onvoldoende antwoord geeft op de gestelde vragen. Er dient een nieuwe
brief te komen waarin de 'waarom'-vraag expliciet wordt beantwoord. NB: in afwachting van input van Irene Koene
Per 1 juni 2013:
In het raadsvoorstel bij het verkeersstructuurplan zal verdere beantwoording plaatsvinden. Dit structuurplan wordt na verwacht voor het
zomerreces behandeld in de raad.

2.

Motie: M 13b Motie vrijstelling OZB voor startende ondernemers VVD
Tekst: verzoekt het college: - te onderzoeken welke financiële consequenties er gemoeid zijn met het vrijstellen van OZB aan startende ondernemers - welke
effecten het vrijstellen van OZB aan startende ondernemers zal hebben op de economie en de werkgelegenheid - de raad hierover in het eerste kwartaal van
2012 te informeren zodat de raad het debat kan voeren om startende ondernemers de eerst 5 jaar vrijstelling van OZB te verlenen
M 13b motie vrijstelling ozb startende ondernemers.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Dit is in eerste aanleg behandeld tijdens de Kadernota 2013 en daarbij is afgesproken dat we eerst de effecten/ resultaten in Den Haag afwachten,
voordat SO hierin een voorstel doet. De vrijstellingsmogelijkheid voor startende ondernemers is per 1 januari 2012 ingevoerd. Kortom, evaluatie volgt
waarschijnlijk begin volgend jaar. Op basis daarvan komen we terug bij de raad.
Laatste Status: Aangenomen (Gemeenteraad - dinsdag 8 november 2011 14:00)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Zie stand van zaken per 01-08-2012: naar verwachting volgt info voor 01-04-2013.
Per 1 juni 2013:
Rib is gereed en wacht op agendering na akkoord portefeuillehouder.

3.

Motie: M 20 Motie Buslijn 1
CDA
Tekst: Draagt het college op om: -te onderzoeken of het "Flex Overschie" initiatief op een "Dordtse wijze" toepasbaar is als alternatief voor buslijn 1 en mogelijk
ook op andere manieren toepasbaar is in de stad - de gemeenteraad hierover uiterlijk 1 februari 2012 te informeren en/of een voorstel te doen aan de raad
M 20 CDA motie buslijn 1.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Het plan van aanpak is nagenoeg gereed, alsmede het voorstel aan het college en de raad. Op 23 augustus 2012 is er een bijeenkomst gepland
waar een samenwerkingsovereenkomst wordt getekend. Daarna gaat het voorstel en daarmee de beantwoording van motie M20 de routing in.
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 8 november 2011 14:00)
Stand van zaken per 4 december 2012:
B&W hebben op 30 oktober jl. het voorstel aangehouden. Nieuw voorstel moet nog volgen.
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VVD

Per 1 juni 2013:
Motie is afgehandeld middels RIB 1021962. In Ris zijn deze twee zaken alleen niet aan elkaar gekoppeld.

Raadsinformatiebrief over Parkeerbehoefte onderzoek binnenstad en 19e eeuwse schil (J. Mos)
4.

Motie: M 3 Motie Parkeerbehoefte Binnenstad en Schil
Tekst: Verzoekt het college: -vast te leggen dat toekomstige onderzoeken op eenzelfde wijze en op eenzelfde schaal worden uitgevoerd
M 3 Parkeerbehoefte PvdA D66 VSP GroenLinks CUSGP.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: De wethouder heeft toegezegd dat hier bij herhalingsonderzoek voor een toekomstige herijking van de parkeerbalans rekening mee zal gehouden
worden.
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 31 januari 2012 14:00)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Zie stand van zaken per 01-08-2012. Motie kan worden afgevoerd van deze lijst: overeenkomstig toezegging van de wethouder zal een nieuw
onderzoek te zijner tijd op eenzelfde wijze en schaal worden uitgevoerd.
Per 1 juni 2013:
Naar de mening van de agendacommissie is de motie nog onvoldoende uitgevoerd en blijft de motie in afwachting van het herhalingsonderzoek
open staan. Dit herhalingsonderzoek is een bijlage bij het verkeerstructuurplan centrum. Dit plan wordt voor de zomer 2013 ingediend en
behandeld.

CU/SGP
D66
GL
PvdA
VSP

Aanpassen Stedenbouwkundigplan Stadswerven en beschikbaarstellen van krediet tbv de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven (P.H.
Sleeking)
5.

Motie: M 2 Motie Parkeergarage Exploitatie PvdA GL D66 VSP
Tekst: Draagt het college op: -te onderzoeken welke maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een
gedeeltelijke invulling van P&R op tijden overdag of andere omzet genererende alternatieven, -hierover de raad zo spoedig mogelijk te berichten en de
bevindingen ter bespreking voor te leggen
M 2 Parkeergarage Exploitatie.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Momenteel wordt een en ander uitgewerkt en binnenkort zal de raad worden geïnformeerd (gepland najaar 2012).
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 24 april 2012 14:00)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Afgehandeld door middel van de interactieve presentatie in de vergadering van de Adviescommissie d.d. 27 november 2012.
12-03-2013: De interactieve presentatie in de adviescommissie van 27 november 2012 dekt de lading niet. Daarmee is naar de mening van de
agendacommissie de motie nog onvoldoende uitgevoerd. De motie blijft open staan.

6.

Motie: M 5 Motie Aandacht voor milieu en duurzaamheid
GL
Tekst: Verzoekt het college; -gedurende 3 maanden frequent een voorlichtend en uitnodigend artikel op te nemen op de gemeentepagina van "De Stem van
GL
Dordt" waarin mensen worden opgeroepen zich in te zetten om meer energie te besparen in de eigen leefomgeving -voor 1 oktober te komen met een uitgewerkt
voorstel voor dit plan
M 5 Aandacht voor Milieu en Duurzaamheid.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30)
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D66
GL
PvdA
VSP

7.

8.

9.

Motie: M 6 B Motie Eerlijk aanbesteden
Tekst: Verzoekt het college: -om zodra de nieuwe wet is aangenomen een voorstel te ontwikkelen om het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te herzien in het
licht van de nieuwe aanbestedingswet -daarbij nadrukkelijk aandacht te besteden aan het innovatief, flexibel en ondernemersvriendelijk toepassen van Social
Return on Investment ter bevordering van lokale werkgelegenheid -daarbij tevens aandacht te besteden aan de positie van kleine lokale ondernemers en ZZP-ers
-daarbij tevens een voorstel te doen over vaste rapportagemomenten aan de raad
M 6 B Eerlijk Aanbesteden.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Zie motie nr. 5 Social Return On Investment Brief aan de raad is in oktober 2012 gepland.
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30)
Stand van Zaken:
In afwachting advies college (maart 2013 nieuwe informatie beschikbaar)
Per 1 juni 2013:
Voorstel geagendeerd voor het college van 12 juni 2013

VVD
VVD
VVD
VVD

Motie: M 7 A Motie Starterslening
CU/SGP
Tekst: Verzoekt het college:-een analyse van de regionale woningmarkt te maken en vervolgens op basis van deze analyse te onderzoeken of de starterslening
VVD
een instrument is om de specifiek Dordtse woningmarkt positief te beïnvloeden-de starterslening te onderzoeken op financiële haalbaarheid -te onderzoeken wat
de effecten van het invoeren van de starterslening zouden zijn op de plaatselijke woningmarkt, zowel voor- als nadelen, in ieder geval aan de hand van de
ervaringen van Zwijndrecht en Sliedrecht en eventueel van gemeenten als Arnhem, Utrecht en Westland-en tenslotte te onderzoeken onder welke voorwaarden
de starterslening eventueel aangeboden kan worden -en de resultaten van dit onderzoek aan te bieden aan de Raad ter besluitvorming bij de behandeling van de
begroting 2013
M 7 A Starterslening.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Ervaringen elders zijn opgevraagd. Begin september wordt een notitie voor de beantwoording opgesteld en met wethouder Reynvaan besproken.
Deze wordt vervolgens aan de raad voorgelegd.
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30)
Stand van zaken:
Afgehandeld: voorstel over motie is op 20-11-2012 in Adviescommissie besproken. Op 27-11-2012 heeft besluitvorming in de gemeenteraad
plaatsgevonden (hamerstuk 877412).
Stand van zaken 14.6: Wethouder Reynvaan heeft een RIB toegezegd over de stand van zaken.
Motie: M 8 Motie Veldbloem
Tekst: Verzoekt het college: -de raad te informeren over de mogelijkheid braakliggende percelen jaarlijks in te zaaien met een veldbloemenmengsel en het
eenmaal per jaar maaien en afvoeren na het bloeiseizoen -daar bij ook de mogelijkheden voor kleinschalige stadslandbouw door bewoners op die percelen te
bezien -de raad hierover tijdig voor de begroting 2013 te informeren
M 8 Veldbloem.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: Het inzaaien van braakliggende terreinen geschiedt al twee jaar. De werkgroep Natuur, Voeding en Gezondheid van het platform Duurzaamheid
voert dit uit en krijgt hiervoor een bijdrage uit het budget Stedelijke Ecologische Structuur. Gewerkt wordt aan een notitie stadslandbouw. In september volgt
bestuurlijke advisering en daarmee afdoening van de motie.
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Over het nog resterende punt Stadslandbouw is een RIB opgesteld. Daarover volgt naar verwachting 18/12/2012 besluitvorming in B&W.
Per 1 juni 2013:
De motie Veldbloem van 3 juli 2012 is in de raad van 26 maart 2013 afgewikkeld. RIB 1025544.
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CU/SGP
CU/SGP
CU/SGP

10. Motie: M 10 A Motie Professionals en Vrijwilligers
Tekst: Verzoekt het college; -voor de raadsbehandeling van de motie 2013 een notitie aan de raad aan te bieden met daarin een visie en aanpak hoe de
veranderende samenwerking tusen overheid, professionals vrijwilligers en/of Mantelzorgers te regisseren en organiseren
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30)
Stand van zaken per 30 november 2012:
In overleg met indiener van de motie wordt een themabijeenkomst voor de raad voorbereid die in het eerste kwartaal 2013 plaatsvindt. NB:
adviescommissie 12 maart 2013
Per 1 juni 2013:
Gespreksnotitie over veranderende verhouding tussen (gemeentelijke) overheid en burgers is op 5.3.2013 vastgesteld door college en aan de
raad aangeboden. Themabijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12.3.2013.
Besluit agendacommissie 12.3.2013: motie wordt als afgehandeld beschouwd.

CDA
CDA

11. Motie: M 12 A Motie Stageplaatsen voor MBO-ers
Tekst: Verzoekt het college: om zorg te dragen dat per jaar tenminste het aantal van 7 % van de gemeentelijke personeelsformatie aan stageplaatsen bij de
gemeente wordt gerealiseerd -zich actief op te stellen richting de onderwijsinstellingen en de partners in het bedrijfsleven/maatschappelijk middenveld waar het
gaat om deze stageproblematiek -om actief stagebeleid nadrukkelijk mee te nemen in haar contacten met organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren en dit
element mee te nemen in de toekomstige uit- en aanbestedingsprocedures -de gemeenteraad over bovenstaande punten te onformeren voor het einde van dit
jaar en opneemt in de reguliere rapportage in het jaarverslag
M 12 A Stageplaatsen voor MBO-ers.pdf
Stand van zaken:
01-08-2012: De raad wordt eind van het jaar geïnformeerd.
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30)
Per 1 juni 2013:
Aan de raad wordt hierover jaarlijks gerapporteerd in het Jaarverslag. Voorstel: motie als afgedaan te beschouwen.

CDA
CDA

12. Motie: M 14 Motie Zonnepanelen op gemeentelijke eigendommen
D66
Tekst: Spreekt uit: dat het college de mogelijkheden onderzoekt van het faciliteren cq realiseren van een zonnecentrale op braakliggende bouwgronden en/of op D66
eigen gebouwen -hierbij de mogelijkheid biedt aan burgers om hierin te participeren -de raad hierover informeert en bij de begroting een afweegbaar voorstel
voorlegt
M 14 Zonnepanelen op Gemeentelijke Eigendommen.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30)
Stand van zaken per 4 december 2012:
Plaatsing van Zonnepanelen op gemeentelijke eigendommen maakt onderdeel uit van de activiteiten die ontplooid worden door de in juni 2012
opgerichte Energie Corporatie Dordrecht. Op korte termijn volgt een investeringsvoorstel voor het beleggen van een deel van de gemeentelijke
daken met zonnepanelen. Als daar door de corporatie toe wordt besloten volgt uitvoering.
Per 1 juni 2013:
Uitvoering wacht op aanbod van ECD.
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Geven van positief advies aan het CvdM betreffende zendtijdtoewijzing RTV Dordrecht
13. Motie: M 1 Motie Nieuwe Omroep Dordrecht
Tekst: Verzoekt het college: een jaar na ingang van de nieuwe zendmachtiging, doch uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2014, de raad een besluit voor te
leggen inhoudende het revolving fund op te heffen en de betalingen door de nieuwe omroeporganisatie niet in het revolving fund te laten storten, maar deze te
benutten voor een gezonde financiële situatie en voldoende gestage opbouw van voldoende reserves, indien: 1-de partijen hun samenwerking hebben
bekrachtigd in de oprichting van een nieuw rechtspersoon met eigen statuten en bestuur, en 2-de omroeporganisatie hun voornemens uit het ondernemingsplan
ten aanzien van de pijlers radio, televisie en website/nieuwe media ten uitvoer hebben gebracht en, voor zover binnen die termijn onmogelijk is, vergevorderd
zijn met de implementatie, en 3-de financiële situatie van de nieuwe omroeporganisatie conform de financiële paragraaf uit het ondernemingsplan is.
M 1 motie nieuwe Omroep Dordrecht VVD.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 25 september 2012 14:00)
Per 1 juni 2013:
Na de zomer wordt raad nader geïnformeerd (middels reguliere raadsinformatiebrief of raadsvoorstel).

CU/SGP
D66
PvdA
VSP
VVD

14. Motie: M 2b Motie Sociaal Tarief RTV-Dordrecht
Tekst: Draagt het college op om: bovenstaande te bespreken met RTV Dordrecht en hierover binnen 6 maanden de gemeenteraad te informeren
M 2b motie sociaal tarief RTV-Dordrecht.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 25 september 2012 14:00)
Per 1 juni 2013:
RTV is bezig met ontwikkeling Sociaal Tarief, o.a. door specifieke (niet commerciële) organisaties voor lage kosten zendtijd te geven. Raad
wordt hierover geïnformeerd in eerstvolgende (reguliere) raadsinformatiebrief (na de zomer).

CDA

Vaststellen programmabegroting 2013 (E. van de Burgt)
15. Motie: M 03 Motie Int. Vrouwendag 2013 VOP
Tekst: Draagt het college op: Ten behoeve van de viering van 8 maart 2013 een budget van € 4800,- ter beschikking te stellen. De financiële dekking wordt
gezocht binnen het budget Maatschappelijke ondersteuning (MO)
M 3 Motie Int. Vrouwendag 2013.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00)
Per 1 juni 2013
Middelen ten behoeve van de internationale vrouwendag 8 maart 2013 zijn ter beschikking gesteld vanuit budget maatschappelijke
ondersteuning.
Daarmee is aan motie voldaan.

CU/SGP
D66
GL
PvdA
VSP

16. Motie: M 06 Motie Versnelde aanleg duurzame verlichting VVD
VVD
Tekst: Verzoekt het college: 1. Bij het proces om te komen tot de nota Openbare Verlichting 2014-2023 een verkenning of marktconsultatie uit te voeren naar
andere, voor de gemeente financieel aantrekkelijke manieren om duurzame verlichting versneld aan te leggen/uit te rollen; 2. De uitkomsten van deze
verkenning/marktconsultatie in de nota te betrekken.
M 6 Motie Versnelde aanleg duurzame verlichting.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00)
Per 1 juni 2013:
De marktverkenning is uitgevoerd en meegenomen in de nota OVL. De nota OVL is door de raad vastgesteld op 23 april 2013. In het raadsbesluit
is opgenomen: niet over te gaan tot een van de financieringsvormen, die zijn uitgewerkt in de marktverkenning opgenomen in bijlage III van het
realisatiedeel van de nota en daarmee tevens de motie ‘Versnelde aanleg duurzame verlichting’ als afgehandeld te beschouwen.
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17. Motie: M 07 Motie Dordrecht Gastvrij VVD
Tekst: Verzoekt het college: te onderzoeken 1. Hoe de huidige bewegwijzering en bebording kan worden verbeterd 2. Of de plaatsing van een aantal
elektronische informatiezuilen en/of deze informatie via smartphones te raadplegen in de binnenstad een toegevoegde waarde kan hebben voor het aantal
bezoekers en de verblijfsduur 3. Wat in dat verband het concept 'het nieuwe winkelen' voor onze stad kan betekenen 4. De mogelijkheid tot de aanleg van een
gratis toegankelijk WIFI netwerk ten behoeve van de informatievoorziening aan bezoekers en het nieuwe winkelen te onderzoeken
M 7 Motie Dordrecht gastvrij.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00)

VVD

Per 1 juni 2013:
Er is op 21 januari 2013 op ambtelijk niveau een gesprek met de indiener van de motie geweest om helder te hebben wat de strekking van de
motie is. De intentie ligt op de digitale bereikbaarheid van de binnenstad. Er is vervolgens aan Dordrecht Marketing gevraagd om hierover een
advies uit te brengen. Dat advies wordt binnenkort verwacht. Dordrecht Marketing is inmiddels in gesprek met een marktpartij om Wifi in de
stad aan te leggen.
Hoewel de intentie van de motie ligt op de digitale bereikbaarheid van de stad wordt ook hard gewerkt om de fysieke bereikbaarheid en de
leesbaarheid van de stad te verbeteren. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar, zie de ‘aankleding’ van de parkeergarage Achterom en het
beter verwijzen van het Dordrechts Museum vanaf het station.
18. Motie: M 09 Motie Onderzoek economische spin off enz. VOP
GL
Tekst: Verzoekt: Het college onderzoek te laten uitvoeren naar de economische spin-off van de gemeentelijke investeringen in de cultuurhistorische
PvdA
voorzieningen en de toeristische infrastructuur; de onderzoeksopzet met de raad te delen; en hierover voorafgaand aan de behandeling van de kaderbrief in
2014 te rapporteren;
M 9 Motie Onderzoek Economische Spin-off enz..pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00)
Per 1 juni 2013:
Op 14 januari heeft een gesprek met de indiener van de motie plaatsgevonden om de verwachtingen omtrent deze motie helder te krijgen. Het
OCD heeft een voorzet gemaakt die wij op 28 mei hebben besproken met de indiener van de motie. Een raadsvoorstel wordt nu voorbereid om de
motie naar tevredenheid af te kunnen doen.
19. Motie: M 10 Motie Gebruik braakliggende terreinen
Tekst: Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders: Op korte termijn hiervoor een plan te ontwikkelen en dit aan de raad te presenteren zodat nog
komend voorjaar deze braakliggende terreinen zijn voorzien van een nuttige inrichting; Indien noodzakelijk hierover ook in gesprek te gaan met andere
belanghebbenden waaronder de woningbouwcorporaties;
M 10 Motie Gebruik braakliggende terreinen.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00)
Per 1 juni 2013:
Afgedaan middels RIB 1025544 en daarnaast is het onderdeel van Richting Kiezen.

CU/SGP
D66
GL
VSP

20. Motie: M 11 motie Fietsbeleid Dordrecht VOP
Tekst: Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders: Op korte termijn hiervoor een plan te ontwikkelen en dit aan de raad te presenteren zodat nog
komend voorjaar deze braakliggende terreinen zijn voorzien van een nuttige inrichting; Indien noodzakelijk hierover ook in gesprek te gaan met andere
belanghebbenden waaronder de woningbouwcorporaties;
M 11 Motie Fietsbeleid Dordrecht.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00)

CU/SGP
D66
GL
VSP
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Per 1 juni 2013:
Afgedaan middels raadsvoorstel 999272
21. Motie: M 13 Motie Onrust in de Vogelbuurt VOP
Tekst: Draagt het college op: De onderhandelingen met de woningcorporatie Woonbron vlot te trekken en druk te zetten op de eerder gemaakte afspraken.
M 13 Motie Onrust in de Vogelbuurt.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00)

CU/SGP
D66
GL
PvdA
VSP

Per 1 juni 2013 (MO):
RIB is in voorbereiding. Planning college: 4 juni 2013.
Per 1 juni 2013 (SO):
In oktober 2013 volgt besluitvorming Woonbron en kan deze motie afgehandeld worden.
Raadsinformatie inzake Derde Merwedehaven: een overzicht van de stappen en afspraken tot nu toe (P.H. Sleeking)
22. Motie: M 2a Motie Onafhankelijk feitenonderzoek
BVD
Tekst: Verzoekt de raad in te stemmen met een diepgaand, onafhankelijk feitenonderzoek om v/a 2008 duidelijk te krijgen: 1. hoe de overeenkomst tot stand is CDA
gekomen 2. hoe het verschil in interpretatie van afspraken gemaakt in de overeenkomst is ontstaan 3. wie waarvoor verantwoordelijk is in dit traject 4. hoe de
VVD
Gemeente Dordrecht in een toekomstig traject een gelijksoortige situatie kan voorkomen 5. het onderzoeksvoorstel zo spoedig mogelijk aan de raad voor te
leggen 6. de resultaten van het onderzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 november 2013 aan de raad te presenteren.
M 2a Motie Onafhankelijk feitenonderzoek.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2012 14:00)
Per 1 juni 2013:
N.V.T (?)
23. Motie: M 3 Motie Onderzoek asbesthoudend materiaal
Tekst: -Draagt het college op dit te onderzoeken, en dit rapport eind februari aan de raad voor te leggen voor bespreking in de gemeenteraad
M 3 Motie Onderzoek Asbesthoudend Materiaal.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2012 14:00)
Per 1 juni 2013:
Afgedaan middels voorstel 1064916

CU/SGP
D66
GL
VSP

Wijzigen begroting 2012 door majeure ontwikkelingen na de bestuursrapportage (E. van de Burgt)
24. Motie: M 1 Motie BVD Onderzoek SMS Kinderfonds
Tekst: Verzoekt het college: -Uiterlijk 1 februari 2013 de definitieve versie van het onderzoek naar SMS Kinderfonds aan de raad voor te leggen en daarbij een
RIB voor te leggen met daarin de actuele stand van zaken; -Indien uit dit onderzoek blijkt dat er tekorten zijn bij SMS Kinderfonds, aan de Raad een voorstel te
doen om dit tekort geheel of gedeeltelijk aan te vullen vanuit eerdergenoemd positief saldo op het minimabeleid, zodat SMS Kinderfonds aan de doelstellingen
kan blijven voldoen
M 1 Motie BVD Onderzoek SMS Kinderfonds.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2012 14:00)
Per 1 juni 2013:
College heeft op 16.4.2013 kennis genomen van de resultaten van het onderzoek naar het SMS Kinderfonds en besloten de raad via de bij de
stukken gevoegde raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek naar het
SMS Kinderfonds te informeren (MO/988834). Motie is daarmee afgedaan.
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Vaststellen bestemmingsplan 'Dubbeldam' (P.H. Sleeking)
25. Motie: M 1 Motie Laantje van Middenhoeve VVD CDA
Tekst: Verzoekt het college: -In overleg met omwonenden en de eigenaar van de grond de wenselijkheid van bovenstaande opties te onderzoeken middels visualisatie
van genoemde varianten -De raad daarbij te betrekken -En op basis van de uitkomst het bestemmingsplan op dit punt zonodig aan te passen conform de wettelijke
procedures
M 1 Motie Laantje van Middenhoeve VVD CDA.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00)
Per 1 juni 2013:
Bestemmingsplan is vastgesteld.

CDA
VVD

De eigenaar is op de hoogte gebracht over de motie en overweegt op dit moment de diverse opties die hij heeft. Gezien de bezwaren is het is
voor hem nog niet duidelijk of de kosten voor uitwerking en visualisatie van het plan, op wegen tegen de kansen die het plan heeft op
instemming. De Stadsdeelmanager onderhoudt contact met de eigenaar/ontwikkelaar.
26. Motie: M 2b Motie Parkhuis VVD CDA
Tekst: Draagt het college op: op basis van een door het Parkhuis in te dienen plan de procedures te starten die noodzakelijk zijn om de bestemming van het pand
Kromme Zandweg 73 te wijzigen naar 'Maatschappelijke Doeleinden'.
M 2b Motie Parkhuis VVD CDA.pdf
Laatste Status: Aangenomen
(Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00)
Per 1 juni 2013:.
Bestemmingsplan is vastgesteld.

CDA
VVD

Op dit moment wordt overlegd met het Parkhuis over het opstellen van een goed plan met een solide onderbouwing. Het Parkhuis zal gevraagd worden
de landelijke gesignaleerde trends te vertalen naar de Dordtse situatie. Tevens zal daarbij rekening gehouden worden met de inzet van
leegstaand vastgoed. Op basis van dit plan zal het college geïnformeerd worden over de wenselijkheid van een eventuele aanpassing van het
bestemmingsplan Dubbeldam.
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