1. Overzicht Moties raadsperiode 2010-2014
Nog openstaand / lopend (Stand van zaken januari 2015 )

Onderwerp + verzoek aan college
Kostendekkendheid bouwleges: uiterlijk bij kadernota 2011 plan van aanpak bereiken kostendekkendheid
Notitie kwijtscheldingsbeleid

Brondatum
11-11-2010

Indiener
KL/DB/HvL/
GL

01-06-2011

CU/HvL/KL

42.

Programmabegroting 2013:
Plaatsen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen niet op voorhand uitsluiten

6-11-2012

CU

Deze motie is in uitvoering, in die zin dat onderzocht wordt
op welke panden zonnepanelen mogelijk en wenselijk zijn.
Er ligt hier een relatie met het accommodatiebeleid. Het college
komt met een voorstel (1e kwartaal 2015).

43.

Welstandsnota 2012:
De welstandscommissie geen advies te laten
uitbrengen voor ontwikkelingen binnen
de reguliere welstandsgebieden.
Kadernota
Accommodatiebeleid en Langedijk CO2 neutraal

22jan13

VVD/GL/DB

19jun13

CU

De welstandsnota is geëvalueerd en er zijn maatregelen genomen
en ingepland voor 2015 om mogelijk te komen tot welstandsvrije
gebieden en het invoeren van de kan bepaling. De motie kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.
Het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed kan een plek
hebben in het accommodatiebeleid, op het moment dat er sprake is
van herverdeling en aanpassingen van de accommodaties, onder
de voorwaarde dat hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld.

Bestemmingsplan Bedrijventereinen:
 Dat het college –uiterlijk 2013voorstellen doet ter compensatie van de
nu vervallen vierkante meters natuur
door aanwijzing bestemming natuur
elders in de gemeente

17sep13

GL

13

24

46.

51.
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Reactie college / stand van zaken
De gemeenteraad heeft bij de begroting 2014 de kostendekkendheid van titel 2 - de bouwleges- vastgesteld op 99 %. De motie is
hiermee afgerond.
In 2014 treden wij in overleg met Cocensus of en op welke wijze
invulling gegeven kan worden aan kwijtschelding belastingen voor
kleine zelfstandigen (w.o. ZZP-ers). Op dat moment wordt ook duidelijk welke uitvoeringskosten aan het uitvoeren van de motie zijn
verbonden.
Kwijtscheldingsbeleid kleine zelfstandigen is uitgevoerd e n
afgehandeld. Stond op de actiepuntenlijst en die actie is a fgehandeld.
De motie kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

De gemeente start met het opstellen van een gebiedsvisie voor de
Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude. Binnen dit plangebied vindt
compensatie van vervallen meters natuur plaats. De raad (Forum
1A) is via de ingekomen stukken in de vergadering van 2 december
van dit besluit op de hoogte gesteld. De motie kan daarmee als
afgedaan worden beschouwd.

54.

55.

Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs:
Bij de Kadernota 2014 – 2018 de raad voorstellen te doen ter dekking van de benodigde kapitaallasten teneinde de in het SIHP gepresenteerde uitvoeringsplanning te realiseren.
Oprichting SRA:
Brief CDA omgewerkt naar een motie; tekst zie
bijlage.
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17dec13

PvdA

Ter gelegenheid van de behandeling van de Kadernota 2014-2018
is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Bij de begrotingsbehandeling 2015 in november 2014 zijn de kapitaalslasten in
het MIP (Meerjareninvesteringsplan) opgenomen. De motie kan
hiermee als afgedaan worden beschouwd.

21jan14

CDA

Een gezamenlijke sociale dienst voor de HAL gemeenten is per 1
januari 2015 van start gegaan. De motie kan van de lijst worden
afgevoerd.

