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23-01-2020
Overzicht moties
Toegezegde schriftelijke informatie uit raadsvergadering 28 maart 2019

Portefeuillehouder

College

In de raadsvergadering van 28 maart 2019 is toegezegd een overzichtelijke stand van zaken te geven van de moties en/of de wijze van
afdoening. In dit overzicht zijn betrokken moties die in deze raadsperiode zijn aangenomen (ongeacht de status) en moties die eerder zijn
aangenomen maar voorafgaand aan deze raadsperiode nog niet volledig waren/zijn uitgevoerd. Dit overzicht vindt u hieronder.
De moties zijn als volgt gerangschikt:
1. Moties die in voorbereiding / behandeling zijn en niet gekoppeld zijn aan een aankomende raadsvoorstel (beleid) of collegevoorstel.
De planning van deze moties is ook terug te vinden op de lange termijn planning.
2. Moties die gekoppeld zijn aan een aankomende raads-/collegevoorstel (beleid of uitvoering). In de lange termijn planning zijn deze
moties terug te vinden bij het betreffende toekomstige stuk. Teneinde zicht te houden op de uitvoering van de moties, zijn deze
gerangschikt onder een aparte noemer.
3. Moties die voldoende zijn uitgevoerd (afgedaan), met vermelding van de datum waarop dit oordeel is gegeven.
Voor de volledigheid zijn ook de moties opgenomen die zich richten tot de raad of derden.
In het overzicht wordt – indien van toepassing – verwezen naar stukken die op de betreffende motie betrekking hebben. Dit overzicht zal
maandelijks worden geüpdatet, zodat de Raad op de hoogte is van de laatste stand van zaken.
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1. Losse moties

Datum raad

Motie

Status

Toelichting

PFH

28-11-2019

Plaats voor buitenplaasten op
wereldefgoedlijst

In behandeling

De uitvoering van de motie staat als B-stuk gepland. (Planning:
commissie samenleving in april 2020)

SJS

28-11-2019

Punt 3 van de motie: "Deze motie toe te sturen aan de gemeenten in de
MRA/ binnenduinrandregio" is afgedaan. Punt 1 en punt 2 zijn punten
van permanente aandacht

Groene Oase in de MRA/Binnenduinrand

In behandeling

8-11-2019

It giet oan

In behandeling

De uitvoering van deze motie staat als B-stuk gepland. (Planning:
commissie ruimte in Q2 2020)

NM

8-11-2019

Inhuur externe terugdringen

In behandeling

De uitvoering van deze motie staat als B-stuk gepland. (Planning:
commissie middelen in april 2020)

AN

31-10-2019

Heemstede in de Metropool Regio Amsterdam
- thema mobiliteit

In behandeling

De uitvoering van de motie wordt meegenomen in het stuk
"Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050" (Planning: raad
van februari 2020)

NM

27-6-2019

Meer afval scheiden

In behandeling

De uitvoering van de motie is als B-stuk voorgelegd aan de commissie
middelen van oktober. De commissie heeft om meer informatie gevraagd AH
over voor- en nascheiding.
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31-1-2019

8-11-2018

28-6-2018

Heemstede Regenbooggemeente

Maak bewoners wegwijs in duurzaamheid

Openbare toiletten

In behandeling

De uitvoering zit in de beginfase. Het gesprek met de doelgroep wordt
voorbereid. (Planning: de stand van zaken is toegelicht in een
AH
collegebericht in september 2019, in het eerste kwartaal van 2020 volgt
een update)

In behandeling

Ter uitvoering van de motie is in het Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid 2019 opgenomen dat er een communicatieplatform komt.
NM
(Planning: 2019-Q4/2020-Q1 lancering breed online gemeentelijk
platform, waaronder duurzaamheid)

In behandeling

Het college heeft bij B&W d.d. 18-01-2019 uitvoering gegeven aan de
motie. Ontwikkelingen op dit terrein worden besproken in de commissie
bij het vaste agendapunt ontwikkelingen sociaal domein. De verdere
uitvoering komt later terug als B-stuk. (Planning: mondelinge toelichting
is gegeven in de commissie samenleving september 2019, nieuwe
update volgt in commissie van januari 2020)
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2. Belegd in aankomend voorstel

Datum raad

Motie

Status

Toelichting

9-11-2018

Verhuis-coaching

Belegd in
aankomend
voorstel

De uitvoering van de motie wordt meegenomen in een nieuwe regeling
over Ouder Worden & Prettig Wonen. (Planning: commissie samenleving AH / SJS
2020-Q1)

8-11-2018

Ja Ja-sticker

Belegd in
aankomend
voorstel

De uitvoering van de motie wordt meegenomen in een voorstel over het
voorzetten van het invoeren van de Ja-Ja-sticker met hierin opgenomen
de (voorbereidings)kosten en ambtelijke inzet. (Planning: commissie
samenleving van oktober 2019; vervolg planning: commissie
samenleving 2020-Q1)

AH

8-11-2018

Speeltuinen verbinden

Belegd in
aankomend
voorstel

Op 22 mei 2019 is via een collegebericht een update gegeven over de
uitvoering van de motie. De verdere uitvoering van deze motie wordt
meegenomen in de Speelvisie. (Planning: commissie ruimte 2020-Q1)

AH

Belegd in
aankomend
voorstel

De aanpak van de motie is besproken in de commissie Ruimte van maart
2019. De uitwerkingen van de denkrichtingen
Manpadslaangebied zijn besproken in de commissie van mei 2019. De
motie wordt ter afhandeling meegenomen in het komende stuk over de
voortgang van het Manpadslaangebied. (Planning: commissie ruimte
2020)

AH

8-11-2018

Voortgang Manpadslaantraject
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De stand van zaken over de uitvoering van de motie is toegelicht in het
collegebericht van 3 mei 2019. In het Evenementenbeleid wordt verder
uitvoering gegeven aan de motie. (Planning: commissie ruimte in eerste
kwartaal 2020)

AH / NM

AN

27-9-2018

Sta op statiegeld

Belegd in
aankomend
voorstel

28-6-2018

Op kracht in de MRA Regiocommissie ZuidKennemerland

Belegd in
aankomend
voorstel

In het verlengde van het opstellen van de Zuid-Kennemer Agenda wordt
gewerkt aan de governance van de samenwerking. De motie wordt
beschouwd als afgedaan als binnen de MRA de governance is ingeregeld.

De jeugd heeft de toekomst

Belegd in
aankomend
voorstel

De Raadswerkgroep Jeugd geeft deels invulling aan de motie. Daarnaast
wordt het betrekken van jeugd meegenomen in het ontwikkelprogramma
AH
participatie. (Planning: vervolgplanning van het ontwikkelprogramma
wordt nog nader bepaald)

Evenementenweek

Belegd in
aankomend
voorstel

In het Evenementenbeleid wordt uitvoering gegeven aan de motie.
(Planning: commissie ruimte in het eerste kwartaal 2020)

3-11-2017

4-11-2016
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3. Afgedaan

Datum raad

Motie
Continuering deelname stuurgroep
Duinpolderweg

Status

29-11-2018

Veilig Verkeer Havendreef

Afgedaan

De uitvoering van deze motie is als B-stuk besproken en wordt
beschouwd als afgedaan. (commissie ruimte van mei 2019)

NM

9-11-2018

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; meisjes en
democratie

Afgedaan

De motie is uitgevoerd door het instellen van de Annie Klots
Emancipatieprijs. (B-stuk commissie samenleving van april 2019)

AN

Afgedaan

In het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 is geld gereserveerd
zodat isolatie en het gasloos maken van woningen gestimuleerd wordt.
De regeling om energiebesparing voor huiseigenaren te stimuleren en te
versnellen wordt in 2019 nader uitgewerkt. (commissie middelen van
maart 2019)

NM

Afgedaan

De uitvoering van de motie is uitgevoerd met het ‘Plan van aanpak
Energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen’. De verdere uitvoering
is afhankelijk van de discussie over ‘Update notitie Strategisch
vastgoedbeleid’. (commissie middelen van februari 2019; verdere
planning: commissie middelen van juni 2019; commissie middelen
november 2019)

AH

Afgedaan

De commissie is positief over de uitwerking van de motie financieel
dashboard. De commissie geeft het college mee om de onttrekkingen aan
NM
de reserves en voorzieningen ook op te nemen in het dashboard.
(commissie middelen van september 2019)

19-12-2018

9-11-2018

8-11-2018

8-11-2018

Stimulering energie besparing huizen

Duurzaamheid 2.0

Financieel Dashboard

Afgedaan

Toelichting
De uitvoering van deze motie is als B-stuk besproken en wordt
beschouwd als afgedaan. (commissie ruimte van mei 2019)
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8-11-2018

Formule 1 waar gaat dat heen?

Afgedaan

Op 3 april 2019 is via een collegebericht ingegaan op de uitvoering van de
motie en de acties die het college heeft ondernomen. Ook is op 26 juni
2019 een eerste informatiebijeenkomst in Heemstede gehouden over
Formule 1. Verder nemen collegeleden van Heemstede deel in overleg op AN / NM
bestuurlijk niveau en zijn er ambtelijke werkgroepen waarin de betrokken
partijen samenwerken. Aanvullende informatiebijeenkomsten worden
georganiseerd in aanloop naar het evenement.

8-11-2018

Prijs Duurzaamheid ondernemers

Afgedaan

Voor de uitvoering van de motie is geld opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019. De realisatie van de prijs om
NM
duurzaam ondernemen in Heemstede te belonen wordt in 2019
uitgewerkt. (commissie middelen van maart 2019)

8-11-2018

Afschaffen hondenbelasting

Afgedaan

De uitvoering van deze motie is meegenomen in de Kadernota 20202023. (raad van juni 2019)

NM

8-11-2018

Subsidie voor Baanbreker

Afgedaan

Deze motie is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma reintegratiebeleid 2019 Heemstede. (commissie samenleving van april
2019)

SJS

27-9-2018

Een rookvrije generatie

Afgedaan

De uitvoering van de motie is behandeld in het Beleidsplan Sociaal
Domein. (commissie samenleving van juni 2019)

SJS

5-7-2018

Heemstede als dementievriendelijke gemeente Afgedaan

Op 01-12-2018 is het college de samenwerking aangegaan met Alzheimer
Nederland afdeling Zuid Kennemerland door ondertekening van het
convenant ‘Samen Dementievriendelijk’. Hiernaast wordt er uitvoering
SJS
gegeven aan een driestappenplan om te komen tot een
dementievriendelijke gemeente. (C-stuk B&W d.d. 18-12-2018).
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28-6-2018

Goed idee

Afgedaan

Het college heeft een quickscan uitgevoerd. Hierbij is toegelicht hoe
wordt omgegaan met de ingediende ideeën in het kader van de wedstrijd AN
‘Beste idee voor Heemstede’. (commissie samenleving van maart 2019)

22-2-2018

Duurzaam Spaarnelicht

Afgedaan

De woontorens van project Spaarnelicht worden duurzaam en gasloos
uitgevoerd. (actielijst commissie ruimte van april 2018)

AH

3-11-2017

Kader voor de kadernota

Afgedaan

Deze motie is meegenomen bij de kadernota 2019-2022. (commissie
middelen van februari 2018)

NM

Afgedaan

De motie is belegd in de pilot Merlenhoven. Momenteel wordt onderzoek
gedaan naar afvalinzameling met de proef in de wijk Merlenhoven. De
AH
uitkomsten worden uitgewerkt in een nieuw en duurzaam afvalbeleid. (Cstuk B&W d.d. 07-08-2018)

Afgedaan

De motie is meegenomen in het Actieplan aanpak verkeersdruk
Heemstede. Minimaal jaarlijks wordt aan de commissie Ruimte een
statusupdate over de projectentabel gestuurd. (commissie ruimte van
maart 2019)

NM

3-11-2017

Minder afval loont

3-11-2017

Plan verkeersdoorstroom Heemstede

3-11-2017

Woningoplossingen: Tiny Houses in Heemstede Afgedaan

De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in de brede discussie
over wonen. (C-stuk B&W d.d. 11-12-2018; B-stuk in commissie ruimte
van januari 2019)

AH

3-11-2017

Groenescholen

Afgedaan

De uitwerking van deze motie is meegenomen in het Integraal
Huisvestingsplan basisscholen (IHP). (commissie samenleving van
februari 2019)

SJS

3-11-2017

Afvalbeleid met beleid

Afgedaan

De antwoorden op de vragen uit deze motie zijn opgenomen in de Notitie
AH
Afzet Kunststofstromen. (C-stuk B&W d.d. 07-08-2018)

3-11-2017

Groene leges

Afgedaan

De uitvoering van deze motie is behandeld als B-stuk. (commissie
middelen van oktober 2019)
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27-6-2019

Grenzen in sociaal domein

Afgedaan

De uitvoering van de motie is meegenomen in de Begroting 2020.
(Begrotingsraad 8 november 2019)

SJS

27-6-2019

Twee extra opbrengsten sociaal domein

Afgedaan

De uitvoering van de motie is meegenomen in de Begroting 2020.
(Begrotingsraad 8 november 2019)

SJS

27-6-2019

Parkeer de verhoging

Afgedaan

De uitvoering van de motie is meegenomen in de Begroting 2020.
(Begrotingsraad 8 november 2019)

NM

27-6-2019

Benut structurele meevallers om extra ambities
Afgedaan
te realiseren

De uitvoering van de motie is meegenomen in de Begroting 2020.
(Begrotingsraad 8 november 2019)

NM

27-6-2019

Leges lonen

Afgedaan

De uitvoering van de motie is meegenomen in de Begroting 2020.
(commissie middelen van november 2019)

NM

28-3-2019

Meer maatwerk in minimabeleid

Afgedaan

De uitvoering van de motie is meegenomen in het Minimabeleid 20202023. (raad van november 2019)

SJS

3-11-2017

Geen asbest in de grond

Afgedaan

De uitvoering van de motie is belegd via de ‘Nota bodembeheer regio
IJmond’. (raad van november 2019)

NM
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Moties – Raad

Datum raad

Motie

Status

31-5-2018

Samenspraak commissievergadering

In behandeling

9-11-2018

27-6-2019

Breng in kaart (bouwopgave)

Als we verder de trap af moeten, komen we
onder water

Toelichting
In de agendacommissie wordt besproken of er een geschikt onderwerp
voor samenspraak op de agenda's komt.

PFH
Raad

In behandeling

De uitvoering van deze motie is meegenomen in de brede discussie over
wonen op 3 juli. Voorafgaand aan deze discussie is gepresenteerd welke
locaties in Heemstede geschikt zouden kunnen zijn voor de bouw van
toekomstbestendige wooneenheden. De conclusies van de discussie
vormen de leidraad voor verdere uitwerking, bijvoorbeeld in het kader
van de Omgevingsvisie. (Brede discussie wonen 3 juli 2019)

Afgedaan

De motie is verstuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties, aan alle fracties van de Tweede Kamer der Staten
Generaal en de VNG. Tevens is de motie gedeeld met alle gemeenteraden Griffie
van Nederland, met de vraag om een gelijkluidend verzoek naar het Rijk
te sturen.
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