
 

Afdoening moties 2020 - 56 en 2021-134 

Agendapunt 12 

Commissievergadering Samen leven en Samen wonen op 1 september 2022 

Motie 2020 – 56 Afsteekverbod consumentenvuurwerk 

verzoekt het college;  

1. de raad tijdig een voorstel te doen een verbod in te stellen en de consequenties daarvan te 

schetsen, zodat vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een verbod op het afsteken van 

consumentenvuurwerk geldt; 

2. aan te geven op welke wijze het verbod gehandhaafd kan worden. 

3. de raad dan tevens te informeren op welke plek(ken) centraal georganiseerde activiteit(en) 

mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld (een) vuurwerk- of lasershow(s); 

Behandeling 

Na het aannemen van de motie is deze diverse keren aan de orde gesteld, maar is deze nog niet 

afgedaan. De laatste ontwikkeling is, dat in het coalitieakkoord (gesloten door de fracties die 

binnen de raad een meerderheid hebben) is opgenomen: “Om vuurwerkoverlast tegen te gaan 

staan we open voor uitbreiding van vuurwerkvrije gebieden bij bijvoorbeeld verzorgingshuizen. Er 

komt geen lokaal vuurwerkverbod voor de gehele gemeente. Schade veroorzaakt door vuurwerk 

zal zoveel mogelijk verhaald worden op de dader.” 

Gelet op deze afspraak zal het college de motie niet uit willen voeren en zal voor de uitvoering 

geen meerderheid bestaan in de raad.  

Vraag 

Wat dient nu met de motie te gebeuren? 

  



Motie 2021-134 Led-verlichting sportvelden 

verzoekt het college om: 

1. de verlichting van de sportvelden die nog geen led-verlichting hebben, eerder te vervangen 

dan gepland en wel in 2022; 

Behandeling 

De mededeling in de raadsinformatiebrief van 10 december 2021 dat: 

‘In 2021 is onderzocht welke sportvelden en banen nog niet voorzien zijn van ledverlichting. In 

2022 zijn wij voornemens de resterende reguliere verlichting te vervangen door led-verlichting bij 

de sportvelden en banen.’  

was voor de commissie niet voldoende om te besluiten dat deze motie is afgedaan. De commissie 

wilde daarover een beslissing nemen als de led-verlichting daadwerkelijk was geplaatst. 

Van ambtelijke zijde is de griffie meegedeeld op 15-08-2022 dat de led-verlichting inmiddels ook 

op alle resterende sportvelden en banen is geplaatst 

Advies 

Mijn advies is te besluiten dat deze motie is afgedaan. 

De griffier, 

J.G. van Straalen 
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