1. Overzicht Moties raadsperiode 2014-2018
Nog openstaand / lopend (stand van zaken januari 2015)

2014-1

2014-2

Subsidie- en accommodatiebeleid:
1, Mogelijkheden te onderzoeken om de
bestemming van accommodaties te
heroverwegen of wijzigen, dan wel de
betreffende accommodatie af te stoten. Dit voor
de accommodaties
welke momenteel leeg staan of waarvan de
gebruikers geherhuisvest kunnen worden in
andere gemeentelijke accommodaties of ruimtes
welke geëxploiteerd worden door
marktpartijen. Hierbij wordt nadrukkelijk gelet op
het beperken van de structurele lasten;
2. Bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken
door het onderhoud van accommodatie over te
dragen aan de gebruikers;
3. Voordat de begroting in de raad wordt
behandeld een raadsvoorstel aan de raad voor
te
leggen om de subsidieplafonds per programma
gewijzigd vast te stellen indien dit mogelijk
door bezuinigingen op het accommodatiebeleid
en/of het onderhoud aan accommodaties.
Veiligheidsregio
1. De ontstane situatie al dan niet samen
met andere nadeel gemeentes binnen de
Veiligheidsregio NHN voor te leggen aan
de geschillencommissie conform artikel 8
van de gemeenschappelijke regeling;
2. De Tweede Kamer en Minister van BZK
te informeren over de gevolgen van deze
onbedoelde scheefgroei;
3. De Tweede Kamer en de Minister van
BZK op te roepen om initiatief te nemen in
de vorm van het wettelijk verankeren van
de OOV component als basis van de
verdeelsleutel ter bekostiging van de
Veiligheidsregio;
4. De Tweede Kamer en de minister van
BZK op te roepen om initiatie te nemen om
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Stand van zaken apr-dec 2014

22apr14

VVD/DB/CDA

De motie is in behandeling.
Het accommodatiebeleid is vastgesteld in december 2014, het
subsidieplafond is vastgesteld en in januari 2015 is het subsidiebeleid
vastgesteld.
Het college werkt nu aan de uitwerking van beide beleidsdocumenten.
De motie kan hiermee als afgedaan worden beschouwd.

12nov14

HvL/D66,
CDA, PvdA,
CU

Noot van de griffier; tijdens de raadsvergadering heeft college het volgende
gezegd Wordt gezien als ruggensteun; bij de uitvoering zal het college zich
e
bij de punten 2,3,4 richten tot de minister. Fracties worden opgeroepen hun 2
Kamerfracties zelf te benaderen.

Het college heeft per brief de motie aangeboden aan de Minister en
aan de Tweede Kamer.
De motie kan hiermee als afgedaan worden beschouwd.

de bekostiging van de Veiligheidsregio’s
voor wat betreft de OOV component
rechtstreeks vanuit het rijk te doen.

2014-3

Leesbaarheid en hanteerbaarheid
begroting
Verzoekt de raad:
 een opdracht te verstrekken aan een
Raadscommissie om de gewenste
inhoud van de financiële rapportages te
definiëren (welke activiteiten behoeven
nadere doelstellingen en prestatie
indicatoren; wat is daarbij de relatie
tussen voornemens, doelstellingen en
benodigde middelen; hoe verkrijgen we
een goede aansluiting tussen begroting,
tussentijdse informatievoorziening en
jaarrekening)
 daarbij voorrang te geven aan
rapportages inzake de nieuwe zorgtaken
in het Sociale Domein
 nadat het Sociale Domein in kaart is
gebracht de informatiebehoefte over de
overige programma’s te definiëren
 de ingestelde Raadscommissie de
opdracht te geven om een oordeel te
geven over gebruik van de applicatie
Pepperflow of een vergelijkbare
applicatie.
Verzoekt het college van B en W:
 medewerking te verlenen aan de
opdracht aan de Raadscommissie en de
door de raad gewenste
informatiebehoefte te realiseren (inzake
alle domeinen gemeente breed)
 na een de bevindingen van de
Raadscommissie over te gaan op het
gebruik van een werkbare applicatie die
de leesbaarheid en de transparantie
verbetert en deze te gebruiken vanaf de
Programmabegroting 2016 en in dat
geval:
 A: de eerste aanschaf van een dergelijke
applicatie te dekken uit de post
Onvoorzien of de Algemene Reserve,
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Stand van zaken apr-dec 2014

12nov14

CU

Noot van de griffier: de raadsopdracht is overgenomen door het presidium
waarbij het memo van het college mbt kerntakendiscussie (ingekomen stuk 6
januari 2015) is betrokken.

 B: een dekking te zoeken voor de
jaarlijkse kosten voor licentie,
beveiliging, onderhoud, e.d.

2014-4

Beheerverordening Begraafplaatsen
In het Uitvoeringsbesluit van de
Beheersverordening gemeente Langedijk
2014, bij artikel 2. “Het aantal asbussen
met of zonder urn dat mag worden
begraven of verstrooid” in een particulier
graf, in een particulier kindergraf of in een
particuliere urnennis het maximum van 3
(drie) asbussen te laten vervallen.

16dec14

KL

Het college heeft besloten om het aantal in een graf te plaatsen
asbussen vrij te laten. Het maximaal aantal te plaatsen asbussen
wordt voortaan dan nog slechts beperkt tot de fysieke ruimte die het
graf biedt.

2014-5

Onderzoek tarieven en kostendekkendheid
leges

In het eerste halfjaar 2015 een
onderbouwing van de kosten van
de belangrijkste gemeentelijke
leges en de bestemmingsheffingen
(afvalstoffenheffing,
reinigingsrechten en rioolheffing)
aan te leveren;

Na te gaan wat de mogelijkheden
zijn om de lasten van leges en
heffingen te beperken door:

Daadwerkelijk lagere kosten dan er
in rekening worden gebracht;

Efficiëntiewinst in de
dienstverlening;

Schrappen van regels en
vergunningen die overbodig geacht
kunnen worden

En de leges navenant te wijzigen.

16dec14

CU

De wethouder van Financiën zal overleg voeren met de indieners van
de motie.

2014-6

(Kaderstellende) visie op gemeentelijk
vastgoed
Aanvullend aan hetgeen in het
accommodatiebeleid wordt geregeld:
1. een duidelijke, maar vooral integrale en
kaderstellende visie op gemeentelijk vastgoed
op te stellen en aan de raad voor te leggen;
2. op voorhand zoveel mogelijk in te zetten op
overdracht van het beheer en onderhoud van
accommodaties aan de gebruikers al dan niet in
combinatie met verkoop.

16dec14

DL, VVD, CDA

Ad. 1: In het 2
gestart.
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Stand van zaken apr-dec 2014

de

kwartaal 2015 zal met de uitvoering van de motie worden

Ad. 2: De intentie van de motie wordt meegenomen in de besprekingen met
de betrokken instellingen en verenigingen.

2014-7

Accommodaties derden
Na te gaan of er nadelige effecten optreden en
indien dit zo is met passende maatregelen te
komen om deze op te heffen.
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Stand van zaken apr-dec 2014

16dec14

DL, VVD, CDA

Het in deze motie genoemde aspect wordt meegenomen bij de uitwerking van
het accommodatiebeleid.

