Overzicht Openstaande Moties wethouder Klomps - fysiek domein

Nr

M-36

Portefe Onderwerp
uilleho
uder
7-11-2017 Gemeenteraad Klomps Oplaadpunten voor elekrische
auto's en fietsen (Groen Links
e.a.)

Datum

Vergadering

AanleiStatus

Tekst

stand_van_zaken

extra_informatie

Motie openstaand 1. Onderzoeken in alle kernen van SV naar de
behoefte van oplaadpunten voor elektrische auto's en
fietsen, i.o.m. wijkcie en dorpsraden. 2. Raad met
regelmaat informeren ove voortgang plaatsen
oplaadpunten

Economie en Duurzaamheid en Buiten (Hans
Kostense en Rick Knoops) 13-6-2019: het college gaat
nieuw beleid maken en een kansenkaart opstellen
voor laadpalen, interactief met bewoners.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-MotieGL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrischeauto-s-en-fietsen-aangenomen-r-201711072.pdf

M-52

20-11-2018 Gemeenteraad Klomps N201 tussen Amstelhoek en
Vreeland (VVD e.a.)

Motie openstaand 1. Actieve aansluiting bij bespreking over de
ontwikkeling met de provincie en betrokken
omliggende gemeenten, 2. Informeren van bewoners
en Raad over de voortgang van besprekingen en
effecten t.a.v. inwoners SV

Buiten (Erwin Happel) 21-12-18:Begin januari 2019
neemt het college van GS een besluit over de
voorkeursrichting

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVDe-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreelandaangenomen.pdf

M-53

18-12-2018 Gemeenteraad Klomps Verkenning logistieke hub in
Stichtse Vecht

Motie openstaand 1. Eerst onder ondernemers een breed behoeften
onderzoek te doen. 2. Met deze input de
levensvatbaarheid van de logistieke hub/slimme
logistiek in SV vast te kunnen stellen. 3. De scope is
regionaal gericht op bepalen van kansrijke scenario's
en focus op landelijk opererende bedrijven. 4. kosten
vast te stellen op 30.000 euro en max 20.000 te
dekken uit programma's Duurzaamheid, Verkeer en
Economie en 10.000 uit subsidies/regelingen te
onttrekken.5. Uitgewerkte startnotitie voor 1-3-2019
aan Raad voorleggen. 6. Uitkomsten v.d. verkenning
voor 1-1-2020 met Raad delen

Economie en Duurzaamheid (Hans Kostense)
Resultaten van een onderzoek worden in het 4e
kwartaal 2019 verwacht.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2018/18-december/19:30/MotieGroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-inStichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigddef.pdf

M-62

1-7-2019 Gemeenteraad Klomps Participatie jeugd bij de
omgevingsvisie van Stichtse
Vecht

Motie openstaand • Met een voorstel te komen hoe, in de vorm van een Ruimtelijke Ontwikkeling (Wieke van Mourik) Medio
participatieproces,waarbij ook kinderen, jongeren en
november wordt antwoord via RIB verwacht.
jongvolwassenen betrokken worden bij de ontwerpfase
van de omgevingsvisie van Stichtse Vecht.
• Young leaders, kinderburgemeester, scholen en
andere vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en jongvolwassenen uit onze gemeente hierbij te
betrekken.
• Het voorstel na het zomerreces met de raad te delen.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-juli/19:30/19-MotieGroenLinks-en-PvdA-Participatie-jeugdaangenomen.pdf

M-67

9-7-2019 Gemeenteraad Klomps Toetsingscriteria Duurzaamheid

Motie openstaand Voorstellen over duurzaamheidsmaatregelen mede te
voorzien van een toelichting op de haalbaarheid,
betaalbaarheid en concrete uitvoerbaarheid

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-MotieStreekbelangen-toetsingscriteria-20190704Aangenomen.pdf

M-68

1-10-2019 Gemeenteraad Klomps Vrijwillige deelname afkoppelen
hemelwater

M-69

2-10-2019 Gemeenteraad Klomps Onderzoek rol kernenergie

M-71

2-10-2019 Gemeenteraad Klomps Vitaliteit kleine kernen

Team Organisatie (Bart Lammers)

Motie openstaand Als blijkt dat na drie jaar onvoldoende inwoners gebruik Buiten (Groen en Water - Erik Broeke)
hebben gemaakt van de vrijwillige afkoppeling, het
college te verzoeken met een voorstel te komen om de
hemelwaterverordening 2016 in te trekken en te
onderzoeken hoe de bewoners wel gemotiveerd
kunnen worden om vrijwillig aan de subsidieregeling
mee te laten doen.
Motie openstaand Het college om in U16 verband te bewerkstelligen dat Economie en Duurzaamheid (Hans Kostense)
onderzoek wordt gedaan naar realiseerbare
alternatieve energiebronnen, waaronder kernenergie,
in de energiemix van de U16 gemeenten waarbij alle
aspecten, dus ook de bijdrage in het behalen van de
klimaatdoelen, in kaart worden gebracht.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/14-Motie-PVVvrijwillige-deelname-afkoppelen-hemelwaterraad-1-10-2019-aangenomen.pdf

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ordening (Tom
Motie openstaand Het college te verzoeken om te bewerkstelligen dat
aan het concept beoordelingskader MIRT toegevoegd Verkammen)
wordt: (Bv bij ‘verstedelijkingsopgave faciliteren”) De
vitaliteit van kleine kernen behouden en versterken "

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M1Streekbelangen-Maarssen-2000-GroenLinks-enVVD-Vitaliteit-kleine-kernen-aangenomen-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-M1-MotiePVV-rol-kernenergie-raad-1-10-2019aangenomen-1.pdf

M-72

2-10-2019 Gemeenteraad Klomps Voedselproductie

Motie openstaand Het College te verzoeken te bewerkstelligen dat in het Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ordening (Tom
Verkammen)
concept beoordelingskader en de bouwsteen Groen
• behouden van voedselproductie voor mens en dier
(agrarische bedrijven, tuinbouw etc),
• ….en het veilig stellen van de voedselproductie voor
mens en dier”
Bovenstaande (cursieve) teksten worden opgenomen

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M2-MotieStreekbelangen-en-Maarssen-2000Voedselproductie-aangenomen-1.pdf

M-73

2-10-2019 Gemeenteraad Klomps Swipocratie

Motie openstaand Dit initiatief even terug te trekken, de vragen te (laten) Bestuurs- en Directieondersteuning
objectiveren en de enquête zodanig vorm te geven dat
alle jongeren van Stichtse Vecht hun voorkeuren
kenbaar kunnen maken en vervolgens de vragenlijst in
vernieuwde vorm ter kennisgeving voor te leggen aan
de raad.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/02-oktober/19:30/20-MotieLokaal-Liberaal-swipocratie-raad-1-10-2019aangenomen.pdf

