L I J S T AANGENOMEN MOTIES, tot raad 8 februari 2018 , bijgewerkt op 18-12-2017

NAAM

DATUM

INDIENER(S)

STREKKING

Centrumvisie

7-7-2016

CU, PvdA, SvK

De motie verzoekt het college om in 2017 met een geactualiseerde versie
van de centrumvisie te komen en dit als uitgangspunt te gebruiken voor de
ruimtelijke vormgeving van een nieuw te ontwikkelen centrum.

Woonvisie

06-07¬
2017

CU, SvK

De motie verzoekt het college
De huidige woonvisie uit 2009 te evalueren, met in het bijzonder de
volgende aspecten:
- In hoeverre het huidige woonaanbod aansluit bij de actuele woningvraag;
- Of ambitie 3 uit de woonvisie, te weten 'Meer mogelijkheden voor
woningzoekenden: meer keuzevrijheid en betere betaalbaarheid', wel
gehaald wordt.

Duurzame
verlichting

06-07¬
2017

SGP, LK, CDA

De motie verzoekt het college
- Uiterlijk ultimo 2017 een aanvullend voorstel aan de raad ter
besluitvorming aan te bieden, waarin verdergaande verduurzaming van de
openbare verlichting is opgenomen;
- daarbij ook te voorzien in een voorstel om - naast de nu geplande
vernieuwing van de lichtmasten in Oud Krimpen - ook andere 'nostalgische
straten' in overleg met de bewoners desgewenst van nostalgische en
energiezuinige verlichting te voorzien

Energiecoaches

06-07¬
2017

SGP, CDA

De motie verzoekt het college te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om de genoemde aanpak ook in Krimpen aan den IJssel uit te rollen en
voor eind 2017 met een voorstel te komen, eventueel in de vorm van een
proefproject.

Begraafplaats
IJsseldijk

06-07¬
2017

SGP, CDA

De motie verzoekt het college
- voor de begroting 2018 een inventarisatie te maken van wat nodig is om
de situatie van grafmonumenten en verwijspaaltjes op de buitendijkse
begraafplaats te herstellen en de groeninrichting op peil te brengen;
- daarbij te bezien of andere partijen, zoals de Historische Kring Krimpen
aan den IJssel, ook nu hun betrokkenheid tot uiting willen brengen;
- ook te willen bezien of het nabij gelegen Comenius College bij het beheer
en onderhoud van de buitendijkse begraafplaats kan worden betrokken.

Motie waterbus
Gouda Rotterdam

12-10¬
2017

SGP

De motie verzoekt het college:
Als er inderdaad op initiatief van Gouda een onderzoek komt naar een
waterbus over de Hollandsche IJssel, zich sterk te maken voor het bezien
van de mogelijkheid om daarbij een halteplaats te creëren bij Krimpen
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aan den IJssel.
Motie Veilig Thuis

23-11¬
2017

Stem v Krimpen

De motie verzoekt het college:
» Onze zorgen over het niet voldoen aan de 30 verwachtingen van
het toetsingskader te delen in het Algemeen Bestuur, waarbij ook
oog is voor gerealiseerde verbeteringen
»
In lijn met het IGZ-oordeel er bij de VTRR aan te dringen op
maatregelen die er op korte termijn, in ieder geval vóór 1 mei 2018
voor zorgen dat voldaan wordt aan de 30 verwachtingen
» En de raad na de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur te informeren over de te nemen maatregelen.

Motie kwijtschelding
leges
gehandicaptenparke
erkaart

14 dec
2017

SGP, CU

De motie verzoekt het college:
Onderzoek te doen naar welke stappen de gemeente kan nemen
om ervoor te zorgen dat er in de toekomst mogelijkheden komen
voor het verlenen van kwijtschelding of compensatie voor de leges
die in rekening worden gebracht voor de aanvraag en verlenging
van een gehandicaptenparkeerkaart.
De raad voor maart 2018 over de te nemen stappen te informeren.

