Overzicht stand van zaken Moties en Toezeggingen Commissie Bestuur en Middelen 7 december 2016
item
datum
onderwerp
inhoud
wethouder

status

wijze van afdoening - voortgang

(1/25)
160913/T4

vergadering cie.
B&M 13-09-16

Dienst Gezondheid & Jeugd

De wethouder zegt toe de commissie de
vd Linden
raadsinformatiebrieven na te zenden die meer informatie
geven over het budget van de DG&J en de wethouder
gaat achter de route aan die in de notitie over het
weerstandsvermogen over drie gemeenschappelijke
regelingen (Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en DG&J)
wordt besproken.

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
Wethoudersbrief d.d. 28-09-2016

(2/25)
160629/T1

vergadering cie.
B&M 29-06-16

second opinion

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
memo is naar college en raad verzonden.

(3/25)
160628/T10

vergadering Raad Werk en scholing
28-06-16
vluchtelingen

De wethouder zegt toe een second opinion te laten
Mos
uitvoeren n.a.v het verschil van inzicht tussen de
accountant en het college m.b.t. de grondexploitatie van
de stadswerven.
Burgemeester Brok zegt toe: richting de begroting meer Brok
concreet tekst en inhoud te geven aan werk en scholing
voor vluchtelingen die zich in Dordrecht vestigen.

(4/25)
160628/T1

vergadering cie.
B&M 28-06-16

De burgemeester zegt toe dat als een coffeeshop in het
buitengebied zou worden gevestigd hij de raad
meeneemt in deze procedure.

Brok

voorstel afvoeren wijze van afdoening:
aanhouden, is nog niet besproken

(5/25)
vergadering Raad M43A Motie Behoud
160628/M43A 28-06-16
Rechtswinkel Dordrecht

Besluit:
• De subsidie voor de Stichting Rechtswinkel te
handhaven op het niveau van 2016
• Draagt het College op te onderzoeken naar een
financiering hiervan, op dezelfde wijze als de
activiteitensubsidie van de scouting en speeltuinen
• En hiervoor in de Begroting 2017 een voorstel te doen

Sleeking

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
College is op 25 oktober akkoord gegaan met de RIB
Uitvoering Motie 43A Behoud Rechtswinkel

(6/25)
160531/T1

vergadering cie.
B&M 31-05-16

Inspraakprocedure bij
initiatiefvoorstel
Lastenvermindering

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
procedure is afgerond

(7/25)
160524/T1

vergadering cie.
B&M 24-05-16

RIB info bedrijvenwerkgelegenheid

De wethouder gaat advies vragen hoe het zit met de
Sleeking
inspraak bij dit initiatiefvoorstel. Dit stuk zal worden
aangehouden totdat duidelijk is hoe het zit met de
inspraakprocedure.
Raadsinformatiebrief statistische informatie ontwikkeling Mos
bedrijven - werkgelegenheid

(8/25)
160419/T4

vergadering cie.
B&M 19-04-16

lijst met te vervreemden
panden

De wethouder zegt toe met een lijst van te vervreemden Mos
panden te komen (reeds geagendeerd op 24 mei a.s. in de
commissie B&<)

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
31/5/2016 presentatie gehouden in raad door Floris
Ledder

Coffeeshops (buitengebied)

commissies (xlsx).xlsx JdR 07-12-16; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status desc: 25 items

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
Het college heeft op 11 oktober 2016 besloten de RIB
inzake Plan van Aanpak - Nieuw in de stad! naar de raad
te sturen. Zie zaak MO/1718089.

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
informatie is aangeleverd.
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(9/25)
160119/T1

vergadering cie.
B&M 19-01-16

(10/25)
150616/M1

vergadering Raad M1 Motie Verduurzaming van Besluit het college de opdracht te geven het
Mos
16-06-15
Vastgoed
verduurzamen van vastgoed een meer prominente rol
te geven in de uitgangspunten voor het vastgoedbeleid;
daarbij te onderzoeken in hoeverre innovatieve
oplossingen kunnen bijdragen aan een meer
duurzame werkwijze binnen de huidige financiële kaders.

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
college heeft duurzaamheidsnotitie conform besloten

(11/25)
160830/T1

vergadering cie.
B&M 30-08-16

onderzoek mogelijkheden
verkeerscamera's

De wethouder zegt toe dat hij zal onderzoeken welke
vd Linden
mogelijkheden er binnen de huidige regels zijn om
verkeerscamera's voor andere doelstellingen in te zetten
(o.a. vergroten leefbaarheid). Ook zal de wethouder
hierbij in beeld brengen welke kosten dit met zich mee
brengt.

de coördinator is voortgang: vraagt meer tijd
niet akkoord met
de behandeling

(12/25)
161129/T4

vergadering cie.
B&M 29-11-16

RIB over de Algemene
subsidieverordening

De wethouder zegt toe dat hij in januari 2017 een RIB
Mos
naar de raad zal sturen over de Algemene
subsidieverordening. De commissie wil de algemene
subsidieverordening laten bekijken op organisatie,
(financiële) administratie en verantwoording en hierin de
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ToBe mee laten
nemen. Doel is het waarborgen van continuïteit van
organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie
heeft en wantoestanden in de toekomst voorkomen.

in behandeling

voortgang:

(13/25)
161123/T1

vergadering cie.
B&M 23-11-16

RIB NP De Biesbosch

De wethouder zegt toe in januari met een RIB te komen
over de veranderopgaven van NP De Biesbosch

in behandeling

voortgang:

Experimenten wietteelt ZHZregio

Tijdens het debat over wietteelt geven verschillende
Brok
partijen aan te willen weten hoe de verschillende
gemeenten binnen de ZHZ-regio denken over
experimenteren (om 'achterdeurproblematiek' op te
lossen) . De burgemeester geeft aan dit op ZHZ niveau te
willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en
zal de raad daarover per brief een terugkoppeling geven.

commissies (xlsx).xlsx JdR 07-12-16; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status desc: 25 items

Heijkoop

voorstel afvoeren wijze van afdoening: afvoeren
brief burgemeester 15 september 2016
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(14/25)
161108/M11

vergadering Raad M11 Motie Niet alleen de
08-11-16
krant is relevant

Roept het college op:
Lambrechts
- er zorg voor te dragen dat binnen één jaar inwoners per
e-mail kunnen worden geïnformeerd over
omgevingsvergunningen in hun buurt.

in behandeling

voortgang:

(15/25)
160913/T3

vergadering cie.
B&M 13-09-16

De burgemeester zegt toe dat de commissie een brief
ontvangt van de Veiligheidsregio met de rode lijnen van
de inbrengen van alle raden (geclusterd per thema).

Brok

in behandeling

voortgang:

(16/25)
160628/M63

vergadering Raad M63 Motie Geen nieuwe
28-06-16
coffeeshop(s) in de Dordtse
binnenstad

Roept het college op:
Brok
¦ te onderzoeken welke (juridische) mogelijkheden de
gemeente Dordrecht heeft om
nieuwe coffeeshops uit de Dordtse binnenstad te weren;
¦ te onderzoeken op welke locaties buiten de Dordtse
binnenstad het mogelijk is om een coffeeshop te
vestigen; en
¦ de resultaten van deze onderzoeken mee te nemen met
de periodieke herijking van het coffeeshopbeleid van de
gemeente Dordrecht

in behandeling

voortgang:

(17/25)
160628/M23

vergadering Raad M23 Motie
28-06-16
Klantvriendelijkheid staat
voorop

Verzoekt het college:
Brok
¦ voor 31 december 2016 klantvriendelijke, integrale en
digitale aanvraagformulieren voor evenementen, horecaactiviteiten en andere APV-vergunningen te ontwikkelen,
zodat het voor ondernemers en vrijwilligers een feest
blijft om in Dordrecht evenementen te organiseren en
horeca-activiteiten uit te oefenen; en
¦ deze aanvraagformulieren voldoende onder de
aandacht te brengen van maatschappelijke organisaties
en ondernemers, zodat zij weten dat zij hier bij de
organisatie van evenementen en het aanvragen van
horeca-activiteiten in 2017 gebruik van kunnen maken

in behandeling

voortgang:

(18/25)
160315/T4

vergadering cie.
B&M 15-03-16

Volgen van ontwikkeling huiselijk geweld (komende 2
jaar), in relatie met tendens elders in het land.

in behandeling

voortgang:

brief veiligheidsregio

huiselijk geweld

commissies (xlsx).xlsx JdR 07-12-16; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status desc: 25 items

Brok
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(19/25)
151110/M9

vergadering Raad Motie Inspraak 2.0
10-11-15

(20/25)
161129/T2

vergadering cie.
B&M 29-11-16

(21/25)
161129/T3

vergadering cie.
B&M 29-11-16

(22/25)
161123/T2

vergadering cie.
B&M 23-11-16

(23/25)
161115/T1

vergadering Raad Al dan niet uiten wensen en
15-11-16
bedenkingen betreffende
splitsing Eneco Holding NV

(24/25)
160927/T1

vergadering Raad Vaststellen Startnotitie
27-09-16
"Essenhof Samen met de
markt"

(25/25)
150929/M5

Verzoekt het college:
Sleeking
- Na te gaan of de inspraakverordening qua definities
voldoende aansluit op nieuwere vormen van participatie
- De raad over de uitkomsten een raadsinformatiebrief of
indien nodig een raadsvoorstel voor te leggen

in behandeling

voortgang:

op naam

voortgang:

toegewezen

voortgang:

toegewezen

voortgang:

Wethouder Mos zegt toe: De raad op de hoogte te
Mos
houden over Eneco. Hij zal en raadsinformatiebrief sturen
als er nieuwe informatie is.

toegewezen

voortgang:

Wethouder Heijkoop zegt toe:
Heijkoop
- er komt een wensen- en bedenkingenprocedure;
- één en ander wordt verder uitgewerkt, maar er worden
geen onomkeerbare besluiten genomen.

toegewezen

voortgang:

vergadering Raad Motie Publieke Gerechtigheid Besluit de gemeenteraad te verzoeken:
Sleeking
29-09-15
een commissie samen te stellen die de kaders opstelt
voor de uitvoering van een raadsonderzoek met
betrekking tot het functioneren van het Bestuur en de
Raad van Toezicht van Stichting ToBe in de periode 20102015, (én daarbij met name in gesprek te gaan met de
toezichthouders die meerdere jaren actief zijn geweest in
het toezichthoudende orgaan.)
1

toegewezen

voortgang:
afvoeren na gemeenteraad 20 december

verslag stand van zaken Smart De wethouder zegt toe in het derde kwartaal van 2017
Reynvaan
City
met een verslag te komen over de stand van zaken Smart
City.
Meerjarenbeleidsplan
De wethouder geeft aan dat de commissie in het voorjaar Sleeking
Stichting Cultuureducatie
2017 een meerjarenbeleidsplan Stichting Cultuureducatie
zal ontvangen.
RIB Stichting Breedband
RIB financieel perspectief en veiligheidsvragen m.b.t.
Mos
Stichting Breedband

commissies (xlsx).xlsx JdR 07-12-16; Gefilterd op type 'motie', 'toezegging', beh. commissie 'Middelen'; gesorteerd op status desc: 25 items
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