Overzicht openstaande moties per 6 november 2018

Datum
Ingediend
raadsverdoor
gadering
30-10-2014 Alle
partijen

16-12-2014 Alle
partijen

29-9-2015 CDA,
GB’90 en
Borne Nu

1

Strekking motie

Monitoren verkeersstromen bij uitvoering
Totaalvisie:
• een nulmeting uit te voeren van de verkeersstromen
binnen onze gemeente;
• na de uitvoering van elke stapsteen een nieuwe meting
uit te voeren van de verkeersstromen binnen onze
gemeente;
• een 5 jaarlijks kentekenonderzoek uit te voeren waarbij
bestemmingsverkeer (onderscheid voertuigen uit Borne
en overige) en doorgaand verkeer in de gemeente Borne
in beeld wordt gebracht;
• te zorgen voor monitoring aan de hand van een
jaarlijks vast te stellen Monitoringsprogramma en
tussentijdse evaluatie tijdens de uitvoering van de
maatregelen;
• als uit deze monitoring/evaluatie blijkt dat aanvullende
maatregelen nodig zijn hier adequaat op te reageren en
indien nodig met aanvullende voorstellen aan de raad
voor te leggen;
• jaarlijks € 15.000 te reserveren voor de genoemde
monitoring en onderzoeken;
• de raad hierover periodiek op natuurlijke momenten in
het proces te informeren.
Beleidsnota's Participatiewet:
Te onderzoeken op welke wijze de beschikbare
middelen voor arbeidsmatige dagbesteding, beschut
werk nieuwe stijl, begeleid of ondersteunend werk
zodanig effectief en efficiënt gecombineerd kunnen
worden opdat voor elke Bornse inwoner met een lage
loonwaarde een passende voorziening wordt bereikt. De
raad periodiek te informeren over de voortgang van dit
proces.
Verkeersmaatregelen Zenderen bij realisatie
Verbindingsweg:
• Te onderzoeken welke verkeersmaatregelen genomen
kunnen worden om de nadelige gevolgen van de
realisatie van de verbindingsweg (variant 3) voor
Zenderen zo veel mogelijk te beperken. Dit onderzoek
parallel te laten lopen met het onderzoek met betrekking
tot de ontwikkeling van de verbindingsweg en zich
hiervoor maximaal in te spannen.
• De raad gedurende het proces periodiek over
bovenstaande te informeren.
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D66, B-Nu, Vervanging en verduurzaming openbare
PvdA, SP, buitenverlichting
CDA
Uiterlijk voor 1 januari 2018, maar bij voorkeur
eerder, met een plan van aanpak te komen met
daarin tevens opgenomen de verschillende
mogelijkheden van uitvoering en kwaliteit in de
openbare buitenverlichting en de mogelijkheden
van de financiering, inclusief een tijdspad voor de
versnelde verduurzaming voor het openbaar
buitenverlichtingsplan.
SP, VVD,
Hondenbelasting:
D66,
1. Uitvoering te geven aan de wens van de raad
Borne-Nu
de hondenbelasting vanaf 2019 af te schaffen
en de tekorten die daardoor ontstaan
onderdeel uit te laten maken van de algemene
middelen,
2. Dit mee te nemen bij de voorbereiding van de
programmabegroting 2019-2023.
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