L I J S T AANGENOMEN MOTIES, tot raad 20 september 2018 , bijgewerkt op 16-07-2018

NAAM

DATUM

INDIENER(S)

STREKKING

Regiodeal
Krimpenerwaard

28 juni
2018

SGP, CU, KB, CDA verzoekt het College:
« voortvarend het initiatief te nemen om te komen tot het tijdig
(voor 1
september 2018) indienen van een 'aanvraag Regiodeal';
« omdat gezamenlijk regionaal draagvlak en initiatief van belang is, daartoe
op korte termijn het contact te zoeken met de andere partijen die in het
huidige proces zijn betrokken: in eerste instantie met gemeente
Krimpenerwaard (waar een motie met eenzelfde strekking zal worden
ingediend), Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard, als ook verkenner mw. Sybilla Dekker die
momenteel aan de slag is in het kader van het 'Panorama Krimpenerwaard
2050'. Bij de verdere uitwerking ook met name de georganiseerde
werkgevers te betrekken en andere partijen (zoals bijvoorbeeld een
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag) niet uit te sluiten;
« een krachtige lobby te willen organiseren om de aanvraag voor de
Krimpenerwaard maximaal succesvol te laten zijn;
« De Raad uiterlijk de eerste week van september 2018 te informeren over
de ondernomen stappen.

Rookvrije generatie

12 juli
2018

CU, CDA, D66,
SGP, LK, SvK

Verzoekt het college om:
- Als gemeente Krimpen aan den IJssel aan te sluiten bij "op weg naar een
rookvrije generatie", om scholen, sportverenigingen en andere organisaties
te stimuleren hun omgeving rookvrij te maken en te houden;
- Te streven naar rookvrije gemeentelijke speelplaatsen; sportparken en
(omgevingen van)
scholen/kindcentra;
- Te onderzoeken of rookvrije zones bij speelplaatsen, sportparken en
buitenruimten van scholen/kindcentra kenbaar gemaakt kunnen worden
door middel van borden "Dit terrein is rookvrij - Rookvrije Generatie;
-De raad hierover voor het eind van 2018 te informeren.

Regenbooggemeen- 12 juli
te
2018

VVD, D66, LK, SvK het college wordt verzocht:
-De voorwaarden om toe te treden als regenbooggemeente te toetsen aan
ons diversiteits- en inclusiebeleid
-Te onderzoeken of en op welke wijze onze gemeente toe kan treden om
Regenbooggemeente te worden
-zich er hard voor te maken om een toetreding te realiseren bij gebleken
geschiktheid

gerecyclede bankjes

SvK

12 juli
2018

het college wordt verzocht:
bij de eerstvolgende aanschaf van zitbanken deze voor een deel van

AFHANDELING

gerecycled materiaal te laten zijn en deze te plaatsen op zichtbare
plaatsen in de buitenruimte.
verbindingsweg
N210- Lekdijk

12 juli
2018

SGP, PvdA, LK, KB het college wordt verzocht:
het gesprek met buurgemeente Krimpenerwaard aan te gaan om in
gezamenlijkheid zo spoedig mogelijk te komen met voorstellen om de
verbindingsweg van de Lekdijk naar de rotonde op de N210 te realiseren.

rol raad bij proces
panorama
Krimpenerwaard

12 juli
2018

SGP, VVD, LK,
CU, D66, KB

de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel spreekt uit dat:
het van belang is dat hierbij de raad van Krimpen aan den IJssel
zich kaderstellend positioneert, op grond waarvan het college zich vanuit
haar positie maximaal kan inzetten voor het borgen van de belangen van
gemeente Krimpen aan den IJssel en de overstijgende belangen van het
gebied Krimpenerwaard;
het aanbeveling verdient dat uit haar midden een raadswerkgroep
van beperkte omvang wordt gevormd, waarbij coalitie en oppositie
evenwichtig vertegenwoordigd zijn en bij voorkeur ook een lid uit zowel de
adviescommissie Vervoersautoriteit en Adviescommissie Economisch
Vestigingsklimaat van de MRDH is vertegenwoordigd;
deze raadswerkgroep als voornaamste taak heeft om in goed
gesprek te zijn met het College van B&W en er voor te zorgen dat de
Krimpense belangen via het College maximaal worden ingebracht op het
Panorama Krimpenerwaard, zodanig dat dit:
a. een wezenlijke vervolgstap is ten opzichte van de door mevrouw Bakker
opgeleverde gewaardeerde Strategische Visie Krimpenerwaard; en
b. als zodanig gebruikt kan worden om met andere overheden en partijen
de benodigde (grote) investeringsbeslissingen te initiëren;
deze raadswerkgroep desgewenst en zonodig informatieve
bijeenkomsten belegt voor de Krimpense raad (en eventueel andere
betrokken overheden) en zich periodiek verantwoordt richting de
Krimpense gemeenteraad.

