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Mo36

10 nov 2014 motie vreemd - sport 2014 C- Voor 2017 een breed beleid- en uitvoeringsplan Sport en
Bewegen op te stellen inclusief een integraal financieel
kader, waarin o.a. aandacht is voor het accommodatie beleid,
gezondheidsaspecten, ruimtelijk aspecten etc.

3e kw 2017 college

R. Conijn

T. Schaafsma

In behandeling

start beleidsplan kw4 2016. de sportnota
wordt in het derde kwartaal aan de raad
aangeboden.

Mo20

140915 motie vreemd Roept het college op na te gaan, al dan niet samen met
Oostzaanse inspanningen omliggende gemeentes, of naast de huidige herhuisvesting
voor vluchtelingen
opgave van vergunninghouders, er nog meer inspanning voor
de opvang van vluchtelingen realiseerbaar is.

3e kw 2017 college

A. Debie

J. Klinkhamer

In behandeling

wk 17: er wordt een brief opgesteld voor
de raad met de beantwoording van de
motie. Voor het zomerreces zal de brief
naar de gemeenteraad worden
gestuurd.. wk 4: Het aantal
vluchtelingen is op dit moment gering.
Alle vluchtelingen kunnen binnen de
AZC's worden opgevangen. Er bestaat
op dit moment dus geen noodzaak om
binnen de gemeente Oostzaan daar
opvangruimte voor vrij te maken.
Daarnaast heeft de gemeente Oostzaan
nog niet kunnen voldoen aan de
opdracht voor het huisvesten van
vergunninghouders. Het aantal te
plaatsen vergunninghouders is voor
2017 naar beneden bijgesteld.
23-3-201: afhandeling in kwartaal 2

Mo37

151102-begrotingsraad rv 15/50
Programmagebroting
2016: Stukken
gemeenteraad

Evaluatie uitvoering motie 37: verzoekt het college vanaf
heden alle raadspublicaties te voorzien van documenttitel en
paginanummering en wijzigingen zichtbaar in documenten

3e kw 2017 college

A. van den Assem

R. Meerhof

deels
afgehandeld 2017
evaluatie moment

De opdracht is uitgezet binnen de
ambtelijke organisatie. tot zomer 2017
wordt gemonitord of de aanpassingen
conform afspraak zijn gedaan.

Mo39

151102-begrotingsraad rv 15/50
Programmagebroting
2016: Verkeerskundig
onderzoek

Verzoekt het college:
Mee te nemen in het verkeerskundig onderzoek voor het hele
dorp dat in 2016 wordt uitgevoerd:
1) Te onderzoeken of het mogelijk is om ook een inrijverbod
in de avondspits richting Zaandam in te voeren.
2) Te onderzoeken of er een inrijverbod in de Haal mogelijk
is.

3e kw 2017 college

Luuk Brouwer

J. Klinkhamer

Afgehandeld.

Dit wordt meegenomen in
het verkeerskundig onderzoek; in relatie
met motie 11. Op 14 februari 2017
is een kentekenonderzoek uitgevoerd.
Dit heeft aangetoond dat er een
aanzienlijk deel sluipverkeer in de
Kerkstraat en in de Haal aanwezig
is, met name in de avondspits.In de
totale advisering worden maatregelen
opgenomen om dit sluipverkeer te
beperken. De inloopavond voor de
presentatie van diverse verkeerskundige
varianten op het Lint is gepland op 18
mei. De planning is om voor de zomer
2017 het complete verkeersadvies te
agenderen voor de raad.

MRA agenda formeel aan de raad zal worden aangeboden

3e kw 2017 college

A. van den Assem

R. Meerhof

In behandeling

3e kw 2017 college

A. Debie

J. Klinkhamer

In behandeling

Toezegging 160222r
Mo vr 05

160418-r

MRA agenda
Woningzoekenden en
statushouders

Draagt het college op:
Zo spoedig mogelijk in vervolg op amendement 21, (op 2
november 2015 door de Raad in de Begrotingsraad
raadsbreed aangenomen) onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om zoals bijvoorbeeld op de locaties oud café
Compaen en voormalig tankstation AVIA een kleinschalig
appartementencomplex (niet hoger dan twee verdiepingen
met een kap) te realiseren, zodat er woningruimte gecreëerd
wordt voor zowel woningzoekende als statushouders.

wk 17: plan van aanpak nagenoeg klaar.
Voor het zomerreces naar de
gemeenteraad gestuurd. wk 4:
onderzoek verkeert in afrondende fase.
Wordt een kaart opgesteld met locaties
en mogelijkheden. Bij deze kaart wordt
een textuele toelichting geschreven.
Hierin zal nader toegelicht worden
waarom gekozen is voor deze locaties.

Procedure: De griffie voegt de toezeggingen en aangenomen moties aan de lijst toe in de kolommen met de zwarte koptekst. De nummers van de toezeggingen verwijzen naar de datum van de betreffende vergadering waarin de toezegging is gedaan. De ambtelijke organisatie is verantwoordelijk
voor het toevoegen en actualiseren van de informatie in de overige kolommen.

nr motie

datum cie of raad

onderwerp

Toezegging / tekst motie

Planning Acties door
afhandeling college/griffie/
raadslid

Behandelend
ambtenaar

Portefeuillehouder

Status

Opmerkingen

Toezegging

161010FCW-5

16/60
Programmabegroting
2017-2020

•
Komt nog reactie op vraag naar doorberekening
terugverdieneffect Ledlampen. •
Volgt nog reactie op
vraag of budget 5000 euro regionale samenwerking dat
ongeveer 2 jaar geleden is gevormd nog steeds in begroting
zit.
•
Volgt nog toelichting op afname lasten voor
dienstverlening en ruimtelijke ordening.
•
Werkelijk bedrag solvabiliteit staat op blz 95. Volgt nog
een addendum om misverstanden te voorkomen.
•
Staatje blz 97: reactie op vraag hoe hard is 1,4 miljoen
in relatie tot toevoeging AR.

1e kw 2017 college

M. van Leeven

J. Klinkhamer

Afgehandel

De vraag over de Led zijn op 1
november 2016 beantwoord door de
afdeling Financien middels brief met
kenmerk 117682.

Mo19

161107-r

rv 16/60 Begroting

Verplaatsing Centrum Jong: Verzoekt het college
•
Om te onderzoeken of het mogelijk is om Centrum Jong
zo snel mogelijk te verplaatsen naar bv het complex de
kunstgreep.
•
Voor de zomer van 2017 Centrum Jong daadwerkelijk
verplaatst te hebben.

3e kw 2017 college

S. Bukman

J. Klinkhamer / S.
Julius/ T.
Schaafsma

In behandeling

Er wordt onderzocht of verplaatsing van
Centrum Jong naar de Kunstgreep
technisch haalbaar is. De resultaten van
dit onderzoek worden in het 2e kwartaal
2017 aan de raad verzonden. Op 27
maart heeft het college het college- en
raadsvoorstel over verplaatsing
vastgesteld, besluitvorming staat
gepland op 1 mei a.s..

Mo22vr

161107-r

rv 16/60 Begroting

Verkeersdoorstroming: Roept het college op:
1.
Om afspraken te maken met de uitvoerders van de
werkzaamheden aan de N516 om aan te geven waar de
grenzen zitten van potentiele vertraging dorp in en uit (in
minuten). Hierin onderscheid aan te brengen voor spits, niet
spits (overdag), avonden en weekend, opdat indien het toch
niet goed gaat teruggegrepen kan worden naar deze
afspraken;
2.
Vooraf scenario’s klaar te hebben liggen indien dit
toch uit de hand loopt;
3.
Een visie en actieplan te ontwikkelen om sluipverkeer
te voorkomen;
4.
De stem van Oostzaan zo duidelijk mogelijk te laten
horen, zodat niet het belang van Zaanstad prevaleert boven
die van Oostzaan;
5.
Om indien er proeven op het gebied van doorstroming
zijn die gevolgen hebben voor de drukte op de Oostzaanse
wegen zoveel als mogelijk vooraf afspraken te maken om de
gevolgen voor de doorstroming van het verkeer in Oostzaan
te minimaliseren hierbij valt te denken aan:
a.
Vooraf aangeven richting uitvoerder dat indien
proeven leiden tot extra drukte de proef gestopt wordt (in elk
geval tijdens de spits).
b.
Dat er om toch inzicht te krijgen in
doorstromingscijfers er andere momenten uitgezocht worden
(dan tijdens de spits) voor een dergelijke proef;
c.
De bewoners te informeren zodat zij maatregelen
kunnen nemen om op tijd op hun werk of afspraken te
komen.

4e kw 2017 college

L. Brouwer

J. Klinkhamer

Afgehandeld.

De werkzaamheden aan de N516 zijn
besproken met de provincie NH. dit
heeft geresulteerd in een pakket
verkeersmaatregelen, die de overlast
voor Oostzaan zo beperkt mogelijk
houdt. Er zal met name tijdens de
avonduren van 20.00 - 05.00 en in de
weekenden van 30 juni en 14 juli
beperkte overlast zijn. De
verkeersmaatregelen worden
geëvalueerd zodat bijsturing mogelijk is.
Op 2 mei is er een aankondiging in het
Kompas.
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Mo23vr

161107-r

rv 16/60 Begroting

Roept het college op:
1.
Om de regie naar zich toe te trekken om dit nu
definitef op te lossen.
a.
Dat de partij waarmee de overeenkomst is gesloten
met de gemeente aangesproken wordt op haar
verantwoordelijkheid (of het nu gaat om Liander of de firma
Pilkes) en indien dit niet wordt opgepakt juridische stappen te
overwegen;
b.
Dat er geen genoegen genomen wordt met wijzen
naar elkaar
2.
Haar inwoners te informeren wanneer het probleem
definitief is opgelost.

3e kw 2017 college

M. van Leeven

J. Klinkhamer

in behandeling

Het streven is om de herstel termijn zo
kort mogelijk te laten zijn binnen de
wettelijke kaders. Liander is de
netbeheerder, daar heeft de gemeente
geen contract mee. Er is contact met
Liander en gezamenlijk wordt naar een
oplossing gewerkt. Storing aan de
verlichting worden gemeld bij een
webapplicatie. Pilkes in
onderhoudsaannemer en herstelt het
defect eens in de 4 weken. Bij een
groepsstoring (meer dan 3
opeenvolgende lampen) wordt
telefonisch contact contact opgenomen
met Pilkes om de reparatie sneller te
laten plaatsvinden.

Mo25vr

161107-r

rv 16/60 Begroting

Fijnstofopnemende schermen roept het college op bij
de komende bespreking over de corridorstudie van de A8
over Oostzaans grondgebied, de gezondheidsbelangen van
de bevolking van Oostzaan te borgen door te kiezen voor de
best mogelijke oplossing ter bescherming van fijnstof,
bijvoorbeeld door het plaatsen van fijnstofopnemend
geluidswerende schermen.
Ter voorbereiding de uitkomsten van reeds
uitgevoerde onderzoeken van het RIVM betreffende de
gevolgen van fijnstof voor de inwoners van Oostzaan op te
vragen en de raad hierover in kennis te stellen.

3e kw 2017 college

L. Slotman

J. Klinkhamer

in behandeling

Wk 4: in het Pho van 6 februari wordt
een eerste conceptreactie besproken.
23-3-2017: door ziekte afhandeling in
kwartaal 2 voorzien.

Mo27vr

161107-r

rv 16/60 Begroting

Respijtzorg: Draagt het College op:

3e kw 2017 college

A. Poppema

T. Schaafsma

In behandeling

De resultaten van het onderzoek zijn op
24 april gepresenteerd aan wethouder
Schaafsma. Medio mei zal een ambtelijk
advies geformuleerd worden dat wordt
voorgelegd aan het gemeentebestuur.

1. Onderzoek te doen of er:
meer respijtdagen ter ontlasting van de mantelzorger
nodig zijn
- voldoende respijtvoorzieningen zijn
voldoende vervanging tijdens die respijtdagen
voorhanden is
2. Daarbij de mogelijke financiele consequenties in beeld
brengen
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Mo24vr

161107-r

rv 16/60 Begroting

Online aangifte geboorte: Verzoekt het college:
Te onderzoeken hoe en wanneer het mogelijk is om ook
online aangifte te kunnen doen van deze heugelijke
gebeurtenis.
In de gemeente Almelo is dit al mogelijk.

Planning Acties door
afhandeling college/griffie/
raadslid

4e kw 2017 - college
afhankelijk
van landelijke
besluitvormin
g

Behandelend
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Portefeuillehouder

Status
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M. Schaafsma

R. Meerhof

In behandeling

Het is wettelijk nog niet mogelijk om een
geboorteaangifte volledig digitaal af te
handelen. Hiertoe moet eerst het Besluit
elektronische dienstverlening burgerlijke
stand worden aangepast, dit is nog in
voorbereiding bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Een 'natte
handtekening' door de vader of moeder
binnen drie dagen na de geboorte blijft
dus wettelijk nog noodzakelijk. Dit moet
bij de gemeente Almelo ook nog steeds,
alleen het voorbereidingsproces kan
digitaal in hun applicatie voor de
burgerlijke stand. Omliggende
gemeenten als Purmerend en Zaanstad
wachten ook nog tot de wetswijziging is
doorgevoerd. Dit is relevant omdat
Oostzaanse ouders van kinderen die in
Purmerend of Zaanstad in een
ziekenhuis ter wereld komen bij deze
gemeenten geboorteaangifte dienen te
doen. Op het moment dat het gehele
geboorteaangifteproces digitaal
aangeboden kan worden sluit de
gemeente Oostzaan aan.
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Mo28vr

161219-r

onderzoek RO en RO
dossiers

Draagt het college op:
1.Op korte termijn een extern onderzoek te laten uitvoeren
naar:
het proces en de kwaliteit van advisering en dienstverlening
door de gemeente op RO gebied naar inwoners, organisaties
en ondernemers en de bestaande RO dossiers inclusief de
daarbij behorende archivering in relatie tot de wijze van
aanvraag.

3e kwartaal college

B. Zeeman

J. Klinkhamer

in behandeling

23-3-2017: onderzoek is gestart

4e kw 2017 college

Annamaria Betteli

Rob Meerhof

In behandeling

Wordt meegenomen in de bespreking
met Over-gemeenten

2.Op korte termijn een quick scan te laten uitvoeren door de
directie en/of het afdelingshoofd RO naar:
a.Of de aanwezige RO workload op de gewenste tijdige en
goede wijze kan worden uitgevoerd
b.De aard en voortgang van de dossiers
3.Instelling van een raadswerkgroep die als adviesgroep
zorgt voor de nodige afstemming en begeleiding t.a.v de
onderzoeks opdracht, de keuze van het extern bureau en de
voortgang van de uitvoering.
4.De raadswerkgroep en de raad zullen tijdig geïnformeerd
worden over de financiële aspecten van het externe
onderzoek en de interne quick scan. Deze gevolgen zullen in
elk geval meegenomen worden in de eerste
voortgangsrapportage
5.De resultaten van zowel het externe onderzoek als de
interne quickscan indien daar aanleiding voor is te gebruiken
voor het verbeteren van de dienstverlening, informatie en
communicatie.
6.De resultaten van zowel het externe onderzoek als de
interne quick scan dienen voor de zomer van 2017 voor de
raad beschikbaar te zijn en zullen, indien daar aanleiding
voor is, leiden tot een plan van aanpak om de
dienstverlening, informatie en communicatie van de
gemeente op RO gebied voor inwoners, organisaties en
bedrijven te verbeteren, uniformeren en controleerbaarder te
maken.
Mo02

170206-r

Motie vreemd: anoniem
solliciteren

"Verzoekt het college om:
- In de vorm van een experiment, te starten met anoniem
solliciteren binnen de gemeentelijke organisatie en dit binnen
Over-gemeenten verband vorm te geven."

