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OVERZICHT MOTIES DIE ALS AFGEDAAN BESCHOUWD KUNNEN WORDEN 
 

Nr. Nummer en onderwerp motie Opmerkingen griffier 
 

1. 40-2007 APV en seksinrichtingen 
 

Is door landelijke ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving niet meer actueel. 

2. 44-2007 snellere aangifte politie 
 

Eerder is meegedeeld dat de politie de gevraagde mogelijkheid van aangifte niet zal bieden. 
Is door de nieuwe vormen van aangiften ook achterhaald. 
 

3. 73-2008 verbonden partijen 
 

De gevraagde Nota verbonden partijen is door de raad vastgesteld in zijn vergadering van 
23 april 2009.  De eis dat eens per 4 jaar een nieuwe nota moet worden vastgesteld, is 
vervallen nu de raad in zijn vergadering van 26 januari 2012 de nieuwe Financiële 
verordening heeft vastgesteld. 
 

4. 107-2008 uitzending raadsvergaderingen 
 

De raad heeft besloten tot live-uitzending van geluid en archivering daarvan. Het Presidium 
heeft besloten dat voor video-uitzending een raming zal worden opgenomen in de Kadernota 
voor de begroting 2013. 
 

5, 120-2009 renovatie in plaats van sloop 
 

Afgedaan met de behandeling en vaststelling van het Werkboek woningbouwstrategie in 
raad 6 oktober 2011. 
 

6. 123-2009 milieu en Ridderkerkvisie 2020 
 

Met het vaststellen van het Milieuprogramma 2011-2014 in de raad van 1 september 2011 is 
deze motie afgedaan. 
 

7. 160-2009 gebruik Strategisch Investerings Budget 
 

Is met de vaststelling van de Nota Reserves en voorzieningen 2011 afgedaan. 

8. 22-2010 onderhoud sportaccommodaties 
 

Het betrof de opstelling van de ontwerpbegroting 2011-202012. Met de vaststelling van die 
begroting is de motie achterhaald. 
 

9. 23-2010 waterschap en Kerkweg 
 

Wethouder Den Ouden heeft in de commissievergadering Samen van 1 december 2011 
meegedeeld dat het waterschap aan de kosten zal bijdragen. 
 

10. 31-2010 bevorderen waardering burgers voor 
gemeentebestuur 
 

Is afgedaan nu het “Bezoek aan de raad” wordt georganiseerd en er wekelijks een column 
van een fractie verschijnt in De Combinatie. 

11. 34-2010 accommodatie Scouting St. Joris 
 

Is afgedaan met de besluitvorming over een bijdrage aan de scouting via het 
investeringsvolume in november 2011. 
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Nr. Nummer en onderwerp motie Opmerkingen griffier 
 

12. 43-2011 Woningbouwstrategie en eengezinswoningen 
 

Afgedaan met de behandeling en vaststelling van het Werkboek woningbouwstrategie in 
raad 6 oktober 2011. 
 

13. 44-2011 Woningbouwstrategie en woonvisie 
 

Afgedaan met de behandeling en vaststelling van het Werkboek woningbouwstrategie in 
raad 6 oktober 2011. 
 

14. 45-2011 woonruimteverdeelsysteem 
 

Afgedaan met de behandeling en vaststelling van het Werkboek woningbouwstrategie in 
raad 6 oktober 2011. 
 

 


