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_________________________________________________________________________________ 
 
Kennisnemen van 
het besluit van het college om een aantal moties niet (meer) uit te voeren in deze bestuursperiode. 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van de openstaande lijsten met aangenomen moties en toezeggingen hebben wij 
nog eens kritisch gekeken naar alle opdrachten en verzoeken vanuit de raad. Op basis van 
prioritering van werkzaamheden en beschikbare capaciteit hebben wij tot onze spijt moeten 
besluiten een aantal aangenomen moties/toezeggingen niet uit te voeren. De redenen hiervoor zijn 
als volgt: 
1. De coronacrisis duurt inmiddels al ruim anderhalf jaar. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de 

veranderende werkwijze, maar ook op de andere inzet van medewerkers (toename zorgvraag, 
steunpakketten, thuiswerken etc.) U bent hierover regelmatig uitvoerig geïnformeerd.  

2. Corona maatregelen hebben bijgedragen aan uitstel van werkzaamheden omdat bijeenkomsten 
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties niet op de gebruikelijke manier 
doorgang konden vinden.  

3. De beperkt aanwezige financiële middelen voor de inhuur van capaciteit is nodig om 
medewerkers als gevolg van ziekte te vervangen en/of voor het invullen van vacatures die 
vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt niet of nauwelijks zijn in te vullen.  Geplande en/of 
afgesproken werkzaamheden lopen daardoor (ernstige) vertraging op. 

Aan de volgende moties (M) en toezeggingen (T) wordt door ons geen uitvoering meer gegeven. 
 
Informatie 

Nr/datum Portefeuillehouder Motie/toezegging Stand van zaken Reden 

C- 11 
april 
2017 (M) 

Johan Swaans Locatie 
antennemast 
Veertels Riel 

1. Procedure is 
afgerond. 
Planschade 
afgehandeld 

2. Huidig 
antennebeleid 
voldoet 

3. Indien wijziging 
in de toekomst 
aan de orde is 
wordt dmv 
omgevingsdia-

Geen urgentie 
om dit 
onderwerp actief 
aan te pakken.  



 
 
Bladnummer Datum 

2 17 maart 2021 
 

 

loog rekening 
gehouden met 
omwonenden 

I-26 
maart 
2019 (M) 
+ 
10 26-3-
2019 (T) 

Johan Swaans Onderzoek 
bouw- en 
opslaghal 

Gelet op beschikbare 
ambtelijke capaciteit en 
het ontbreken van extra 
financiële middelen 
wordt geen uitvoering 
gegeven aan deze motie.  
 

Mede in het licht 
van de huidige 
financiële situatie 
is een niet 
noodzakelijk 
onderzoek (in het 
kader van de 
uitvoering van 
wettelijke taken) 
onverantwoord.  

8  7-7-
2020 (T) 

Marijo Immink Meedoen 
makkelijker 
maken 

De meedoenregeling is 
onderdeel van het 
minimabeleid. Hier wordt 
separaat uitvoering aan 
gegeven.  

De complexiteit 
rondom het 
landschap met 
betrekking tot 
minimabeleid is 
dermate groot 
dat op basis van 
de huidige 
prioritering van 
werkzaamheden 
en daarmee 
gepaard gaande 
ambtelijke inzet, 
geen uitvoering 
kan worden 
gegeven aan 
deze toezegging 

     

 
Wij houden nadrukkelijk de vinger aan de pols voor wat betreft de uitvoering van moties en 
toezeggingen en informeren u regelmatig over de uitvoering hiervan door middel van een 
aangepast voorstel, een raadsinformatiebrief of brieven aan derden. 
 
 Vervolg 
 N.v.t. 
 
 Communicatie 
 N.v.t. 
________________________________________________________________________________ 


