Moties

Titel
Sport en Bewegen

Datum
Afgedaan
Betrokken partijen
Toelichting
2-4-2019 Voortgangsrapporta VV2000/Leefbaar Vlaardingen, VVD, PvdA, Beter Roept het college op; In de voortgangsrapportage van de kadernota Sport en
ge plm 1/1/2021
Voor Vlaardingen en SP
Bewegen - Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse te maken op de 10
gestelde doelen - Een analyse te maken over de effectiviteit van de ingezette
gelden - Na te gaan of kaders moeten worden bijgesteld op basis van analyse
en de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen - Na te gaan hoe Vlaardingen
ervoor staat op het gebied van sport en beweging in vergelijking met Nederland
en ten opzichte van vergelijkbare steden. - Meer inzicht te verschaffen over
bewegen en sporten in ongeorganiseerd verband

Broekpolder

12-3-2019 Kenbaar gemaakt

Motie van wantrouwen VVD, CDA en GroenLinks tegen
wethouder Hoogendijk (12 maart 2019)

12-3-2019

Motie VVD, GroenLinks en CDA inzake (in)formateurs (12 maart
2019)

12-3-2019

Motie Gedrags- en Integriteitscode

Motie buiten de orde Fractie Boers EHBO en AED-les

5-4-2019

11-7-2019

Motie Leegstandsverordening Binnenstad

30-01-2018

Motie buiten de orde GL 250117 Statiegeldalliantie

02-02-2018 Afgedaan

GroenLinks, D66, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Om bovenstaande mening van de raad kenbaar te maken in hun overleg rond
PvdA, ONS VLD, CDA en Stadsbelangen
de sanering;• Om in hun overleg met de gesprekspartners de aangedragen
Vlaardingen
alternatievesaneringsmethoden mee te nemen, waarbij de Broekpolder ook
tijdens de sanering groen eneen volwaardig recreatiegebied blijft en de
uitkomsten hiervan te rapporteren aan de raad;• Bovenstaande opvatting van
de raad ook onder de aandacht te brengen van de CoöperatieveVereniging de
Broekpolder
Besluit:
12-3-2019 VVD, CDA en GroenLinks
het vertrouwen in de heer Hoogendijk als wethouder van de gemeente
Vlaardingen op te zeggen;
Besluit:
12-3-2019 VVD, GroenLinks en CDA
Dat het wenselijk is 2 informateurs/formateurs te benoemen (door middel van
een raadsvoorstel);
Hen de opdracht te geven een college te vormen dat kan rekenen op een
meerderheid in de raad op basis van een akkoord op hoofdlijnen over een
aantal belangrijke dossiers, al dan niet met gedoogsteun;
Het nieuw te vormen college, op basis van het raadsprogramma, de opdracht te
geven een uitvoeringsprogramma te schrijven dat op steun kan rekenen van de
meerderheid van de raad;
De besluiten B, C en D uit het amendement van 19 februari 2019 op het
raadsvoorstel 1706078 te handhaven;De dekking van de hieraan verbonden
formatiekosten te regelen bij de benoeming van de informateurs/formateurs.
Algemeen Ouderen Verbond

Fractie Boers

9-7-2019 D66, ChristenUnie/SGP, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen, Algemeen Ouderen Verbond, SP,
ONS VLD, PvdA, CDA, Stadsbelangen
Vlaardingen en Fractie Van Unen

GroenLinks, SP, PvdA en D66

Draagt de voorzitter van de gemeenteraad van Vlaardingen op:Om op korte
termijn met de raad in gesprek te gaan over de in concept opgesteldegedragsen integriteitscode, zodat deze voor het zomerreces 2019 terbesluitvorming kan
worden behandeld in de raad.
Roept het college op- niet te wachten tot het onderwerp op de politieke agenda
komt van de Tweede Kamer, maar in gesprek te gaan met de Vlaardingse
middelbare scholen en EHBO-I en AED-lessen onder de aandacht te brengen.
Draagt het college op:Ԃ Een concept leegstandsverordening op te stellen voor
het centrum en die zo spoedig mogelijk aan de raad voor te leggen;Ԃ In dit
concept ook mee te nemen welke juridische mogelijkheden de gemeente heeft
om winkelpandeigenaren te verplichten de uitstraling van hun etaleges op orde
te houden en de raad hierover te informeren;
Verzoekt het College:
namens de gemeente Vlaardingen steun uit te spreken voor de
Statiegeldalliante door zich hierbij aan te sluiten.

Titel
Motie ONS Zwanensingel

Datum
Afgedaan
25-01-2018 Afgedaan

Betrokken partijen
ONS VLD

Toelichting
constaterende dat
dit college van plan is om de tijdelijke woonunits voor arbeidsmigranten aan de
Zwanensingel nog in de laatste weken van deze bestuursperiode definitief te
maken;
draagt het college op
dit besluit over de verkiezingen heen te tillen,

PvdA Motie Buiten de orde Ondersteuning Zomerterras (3)

25-01-2018 Afgedaan

PvdA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen,
Stadsbelangen Vlaardingen, GroenLinks en
Algemeen Ouderen Verbond

Motie b.o. uitstel sloop 05-07-2018

25-01-2018 Afgedaan

ChristenUnie/SGP, D66, ONS VLD, Beter Voor
Vlaardingen en PvdA

en gaat over tot de orde van de dag.
En verzoekt het college om- voor de komende editie van het Zomerterras een
extra bijdrage toe te kennen aan het Zomerterras ten bedrage van € 17.000,00
om het cultuuraanbod weer terug te kunnen brengen naar het peil van vóór
2012, dus mét straattheater en een gevarieerd muziekprogramma;- en hiertoe
met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, uiterlijk inde
raadsvergadering van 22 februari 2018, om een deel de reserve Binnenstad en
Parkeren hiervoor aan te wenden, dit alles ter verlevendiging van onze stad;om voor de langere termijn een meer constructieve oplossing te zoeken
tezamen met de organisatie van het Zomerterras, en ruim eoor de behandeling
ean deVoorjaarsnota, de raadsleden in kennis te stellen ean de resultaten.
Verzoekt het college:
De gestelde datum van 1 september te herroepen.
Stichting Spoetnik en de Cultuurwerkplaats de gelegenheid geven om het pand
te gebruiken tot maximaal 6 maanden voordat er een akkoord getekend wordt
voor ontwikkeling van het gebied aan de touwbaan. Of mocht stichting Spoetnik
of de Cultuurwerkplaats hun pand eerder hebben verlaten dan na vertrek te
beginnen met de sloop van het betreffende pand.

Motie aanbevelingen accountant 2029062018

25-01-2018 Najaar 2019

Algemeen Ouderen Verbond, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen, PvdA, VVD, Stadsbelangen
Vlaardingen, GroenLinks en Beter Voor
Vlaardingen

Verzoekt het college:

Verzoekt het college:
- De bomen voorlopig te laten staan en pas tot kap over te gaan wanneer de
werkzaamheden in verband met de herinrichting van het Maaspark van start
gaan.
Verzoekt het college:

Motie b.o. Bomenmotie Maaspark

05-07-2018 Afgedaan 16-042019

GroenLinks en ChristenUnie/SGP

Motie b.o. pijpelaar 11-07-2018

11-07-2018 N.v.t.

ONS VLD

De raad te informeren waarom zij een aantal aanbevelingen niet een op een
overneemt of waarom zij voor een andere aanpak kiest;
Op een door de auditcommissie te bepalen moment de raad minimaal een keer
per jaar, via de audit commissie, te rapporteren over de voortgang van de
implementatie van de aanbevelingen;
Op een door de auditcommissie te bepalen moment de raad minimaal een keer
per jaar, via de audit commissie, te rapporteren over resultaat van de
geïmplementeerde aanbevelingen.

om sloop van de Pijpelaar uit te stellen totdat concrete nieuwbouwplannen ter
plaatse concreet zijn en voorzien van een datum waarop een eerste paal de
grond in zou moeten,

Titel
Motie coalitieakkoord (2) CU SGP (3)

Datum
Afgedaan
11-07-2018 Afgedaan

Betrokken partijen
ChristenUnie/SGP

Toelichting
Verzoekt het college:
Om vanuit het rompakkoord en genoemde onderwerpen van het
raadsprogramma te komen met een degelijke financiële onderbouwd
coalitieakkoord.

Motie b.oVV2000 Leefbaar Vlaardingen PvdA

11-07-2018 28 05-2019

VV2000/Leefbaar Vlaardingen en PvdA

Besluit
Het college van Burgemeester en wethouders te verzoeken de reces periode te
benutten om, vanuit een oogpunt van een sluitende begroting, een concept
voor de financiële onderbouwing van het concept raadsprogramma voor te
leggen.
Het college van Burgemeester en Wethouders te verzoeken deze
onderbouwing op een zodanig tijdstip aan te bieden dat bespreking ervan
tijdens de eerste vergadercyclus na het reces (september) mogelijk wordt.

Motie Buiten de orde SP giftenregister

11-07-2018 Niet uitvoeren

SP

Motie Minibos (v2)

11-07-2018 eind 2019

GroenLinks en D66

de mogelijkheden voor een giftenregister te onderzoeken en de resultaten via
eenraadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad
Om uiterlijk eind 2018 een plan aan te bieden aan de raad over de aanleg van
een minibos in Vlaardingen.Hierbij worden tevens een financiële onderbouwing
en locaties gepresenteerd.Voor de totstandkoming van het plan wordt
samenwerking gezocht met Vlaardingse groene organisaties zoals "Team
Klavertjer vier" en stichting "Boombehoud"
De motie is aangenomen met 26 stemmen voor, 5 stemmen tegen.

Motie Buiten de orde D66 Vlaardingen Hoekse Lijn Compensatie 13-09-2018 Afgedaan

D66

Motie Bestuursexperiment Raadsprogramma Vlaardingen

04-10-2018 Afgedaan

SP

Motie PVDA klimaatadaptatie meenemen in raadsvoorstel
Mobiliteitsagenda

04-10-2018 Afgedaan

GroenLinks, ONS VLD, PvdA en
ChristenUnie/SGP

M2 Motie buiten de orde Bewaakte fietsenstalling Loper

15-11-2018 Afgedaan

ONS VLD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Beter
Voor Vlaardingen en PvdA

Motie Buiten de orde Dierendag GL VVD

29-11-2018 Afgedaan

VVD en GroenLinks

M1 P 1 ONS Vlaardingen Right to Challenge (3)

29-11-2018 Raadsvoorstel
participatie 2e
halfjaar

ONS VLD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen en Beter Voor Vlaardingen

Spreekt uit;
Terug naar de tekentafel te gaan, om het experimentele bestuursmodel van
Vlaardingen zodanig aan te passen, dat er een duidelijke koers komt, die op
voorhand kan rekenen op een betrouwbare raadsmeerderheid die zich volledig
conformeert aan de consequenties van het nemen van
bestuursverantwoordelijkheid, waarbij het huidige raadsprogramma als basis
kan dienen, alle in de raad vertegenwoordigde fracties op een gelijkwaardige
wijze invloed kunnen uitoefenen op het resultaat en kunnen afwegen en
uitspreken of zij zich wel of niet willen committeren aan de uitkomst, daarbij
belangrijke knopen zullen doorhakken ten aanzien van majeure dilemma’s zoals
de Marathonweg, arbeidsmigratie, onderwijshuisvesting, museum en in welke
mate wij moeten sparen en mogen investeren om de gemeente financiën op
orde te brengen;
En verzoekt het college om
Vooruitlopend op het raadsvoorstel klimaatadaptatie al in het 3e kwartaal 2019
bij het raadsvoorstel Mobiliteitsagenda zoveel als mogelijk nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie toe te passen.
Verzoekt het college
De mogelijkheden te onderzoeken om in samenspraak met de
winkeliersvereniging Loper te komen tot een bewaakte fietsenstalling bij
winkelcentrum de Loper en voor 1 april met een voorstel richting de raad te
komen.
Verzoekt het college:
- Bij alle bijeenkomsten georganiseerd door of met de gemeente Vlaardingen 50
procent vega(n) hapjes te serveren.
- Om op dierendag en op de dag van de duurzaamheid vegetarische maaltijden
aan te bieden op het gemeentehuis.
Verzoekt het college
Onderzoek te doen naar invoering van Right to Challenge op zo breed mogelijk
beleidsterrein en dat begrip te verankeren in een verordening en de raad mee
te nemen in de ontwikkeling daarvan.

Titel
M2 P 2 ONS Vlaardingen Interventieteams (2)

Datum
Afgedaan
29-11-2018 Najaar 2019

Betrokken partijen
ONS VLD, Beter Voor Vlaardingen en
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

M3 P 2 ONS Vlaardingen Meldpunt Woonoverlast

29-11-2018 Najaar 2019

ONS VLD en VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Motie GL Vieze scooter

29-11-2018 Najaar 2019

ONS VLD, GroenLinks en D66

Motie keuzenotitie sloop Vetteoordsekade

29-11-2018 Afgedaan

ONS VLD, Stadsbelangen Vlaardingen,
GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie/SGP en
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

M5 P3 D66 - Motie Planvorming Reduceren Restafval

29-11-2018 Najaar 2019

Motie bijenflora

19-12-2018 Afgedaan

D66, Algemeen Ouderen Verbond, Beter Voor
Vlaardingen, VV2000/Leefbaar Vlaardingen,
CDA, GroenLinks, ONS VLD, PvdA en
Stadsbelangen Vlaardingen
ONS VLD, Beter Voor Vlaardingen,
VV2000/Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks

M7 P 4 ONS Vlaardingen Motie Parkeren Binnenstad

19-12-2018 Afgedaan

M9 P 5 ONS Vlaardingen Rotterdamwet

19-12-2018 Afgedaan

M10 P5 ONS Vlaardingen Motie anti-kraak sloopflats

19-12-2018 Afgedaan

M12 P10 CDA - motie subsidies

19-12-2018

ONS VLD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en
Beter Voor Vlaardingen

Toelichting
verzoekt het college
Om binnen zes maanden een onderzoek te presenteren voor het vormen en
inzetten van deze interventieteams.
verzoekt het college
Om een Meldpunt Woonoverlast op te richten, waarbij de gemeente monitort en
de regie voert, en waarbij dus alle informatie en klachten ook daar terecht
komen, en de gemeente vervolgens in overleg met partners de juiste effectieve
maatregelen kan treffen om een einde te maken aan die woonoverlast,
Verzoekt het college om:
- De mogelijkheden, waaronder een financiële compensatieregeling voor het
weren van vervuilende tweetakt scooters en brommers te onderzoeken en voor
te leggen aan de raad.
- De financiële consequenties te presenteren aan de raad en voor te leggen bij
de presentatie van de voorjaarsnota.
1. De mogelijkheid te onderzoeken om het pand aan de Baanstraat 4 te
Vlaardingen via een leegstandsbeheerder aan de huidige gebruikers,
Stichting Spoetnik, vanaf 1 mei 2019 te verhuren.
2. De kosten hiervan, zowel voor de gemeente Vlaardingen als voor de
gebruiker inzichtelijk te maken.
3. De uitkomsten hiervan voor 31 januari 2019 aan de raad te
rapporteren.hiervan voor 31 januari 2019 aan de raad te
rapporteren.
● De raad een plan voor te leggen voor het halveren van de hoeveelheid
restafval perVlaardinger;
● De planvorming parallel te laten lopen aan de keuzenotitie nascheiding afval;
verzoekt het college om bij de aanvang van het zaaiseizoen, maart - april, deze
open ruimte te voorzien van bijenflora en na evaluatie uit te breiden tot alle
beschikbare groenstroken die in de bloeiperiode niet gesnoeid worden

Verzoekt het college uitgebreide proeven te doen naar een nieuw
parkeerregime in het centrum met als uitgangspunt aantrekkelijk parkeren
dichter bij de winkels.
ONS VLD, Beter Voor Vlaardingen en
onderzoek te doen naar de vraag in welke delen van de stad (complexen,
VV2000/Leefbaar Vlaardingen
straten, buurten ofwijken) invoering van verschillende varianten van de
Rotterdamwet een kans maakt opgoedkeuring door de minister
de raad daarover vóór behandeling van de voorjaarsnota te informeren.
ONS VLD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, VVD
Verzoekt het college om corporaties ertoe te bewegen deze woningen (vooral)
en Beter Voor Vlaardingen
te bestemmen voorstarters/jongeren/studenten
CDA, D66, Stadsbelangen Vlaardingen,
Roept het college op om:- Een concreet raadsvoorstel uit te werken waarin
VV2000/Leefbaar Vlaardingen, PvdA, Beter Voor inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijzeVlaardingen het meest effectief
Vlaardingen en ONS VLD
subsidies kan verkrijgen;- Dit raadsvoorstel voor de voorjaarsnota in 2019 aan
de raad voor te leggen;

Titel
M17 SGPCU Hoekse Lijn compensatie

Datum
Afgedaan
19-12-2018 Afgedaan

Betrokken partijen
ChristenUnie/SGP, D66 en ONS VLD

Toelichting
compensatie voor inwoners van Maassluis,Schiedam, Vlaardingen en Hoek van
Holland door te pleiten voor:1. Iedere inwoner 14 dagen vrij reizen te geven
welke binnen een jaar te besteden zijn naingebruikname van de Hoekse Lijn.2.
Abonnementhouders 20% korting geven op het volgende abonnement dat
aangeschaft wordt (alleabonnementhouders waaronder ook abonnementen die
via school of bedrijf verkregen worden enhierin zijn ook inbegrepen alle
forensen die niet in de genoemde steden wonen maar er wel werkenen ook
dezelfde hinder ervaren).3. In het jaar na realisatie tijdens de grote
stadsevenementen van Schiedam, Maassluis, Vlaardingenen Hoek van Holland
de Hoekse Lijn gratis open te stellen.4. Acties te ondernemen om
automobilisten met de Hoekse Lijn te laten reizen.5. Wanneer de Hoekse Lijn
niet vanaf 1 maart 2019 in gebruik wordt genomen, krijgen de inwonersvoor
elke maand (extra) vertraging 2 dagen extra vrij reizen. Daarnaast krijgen
abonnementhouders(zoals genoemd bij punt 2) 1% van hun abonnementsprijs
gecrediteerd voor elke maand dat devertraging langer duurt.6. Over
bovengenoemde zaken een heldere communicatie-actie te houden om meer
mensen weermet het openbaar vervoer te laten reizen.

M18 Motie buiten de orde AOV Compensatie Vrij reizen pilot

19-12-2018 Afgedaan

Algemeen Ouderen Verbond, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen, SP, Stadsbelangen Vlaardingen,
PvdA, ONS VLD en Beter Voor Vlaardingen

Verzoekt het college:Nadrukkelijk aan te dringen op een passende compensatie
voor elke maand vertraging metgenoemd negatief effect op de pilot en de
evaluatie daarvan.

M4 P 2 Fractie Boers Wooncomplex-de-snaijer

19-12-2018 Afgedaan

Fractie Boers

Motie buiten de orde Fractie boers Wielklem

19-12-2018 Afgedaan

Motie Verbeterde Nascheiding Afval D66Vlaardingen

28-02-2017 Komt aparte notitie
najaar 2019

Fractie Boers, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en
Beter Voor Vlaardingen
D66

verzoekt het college:- om bij corporatie Waterweg Wonen aan te dringen op
sloop op de kortst mogelijke termijn
Verzoekt het college:die wielklem zo snel mogelijk in te voeren.

doorpakken op terugdringen jeugdarmoede

15-06-2017 Najaar 2019

PvdA

Draagt het college op:In de Voorjaarsnota 2018-2022 met voorstellen te komen,
eventueel voor hoger budget dan het huidige, om jeugdarmoede terug te
dringen;Deze voorstellen concreet zo uit te werken dat ze in administratieve zin
geen belemmering vormen;De inzet op communicatie over de beschikbare
minimaregelingen te intensiveren met name gericht op werkenden met een laag
inkomen;De Formulierenbrigade door opleiding etc. beter in staat te stellen
aanvragers van minimaregelingen te ondersteunen;De raad ieder half jaar te
informeren over de resultaten van bovenstaande ingrepen.

City Deal Woningabonnement

15-06-2017 Afgedaan

D66, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen
en ONS VLD

Draagt het college op:De City Deal Woningabonnement mede te ondertekenen
en in overleg te treden met de overige ondertekenaars en opgedane kennis
onderling te delen;Voorbereidingen te treffen voor het kleinschalig
experimenteren met het Woningabonnement in Vlaardingen en hierover uiterlijk
1 oktober 2017 terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad d.m.v. een
raadsvoorstel, die de start van het kleinschalige experiment eind 2017 mogelijk
maakt;Bij deze voorbereidingen te streven naar een goede samenwerking met
het Vlaardingse bedrijfsleven, die als partner kunnen aansluiten bij het
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden;

Leefomstandigheden rondom de Marathonweg

26-06-2017 Afgedaan

GroenLinks

Verzoekt:Het college van de gemeente Vlaardingen de woon- en
leefomstandigheden van de bewoners rondom de Marathonweg niet verder te
laten verslechteren en voor eind 2017 te komen met plannen om genoemde
woon- en leefomstandigheden te verbeteren en te kome met een plan van
aanpak om de uitstoot van fijnstof, CO2 en geluidsoverlast in dit gebied
substantieel terug te dringen.

Draagt het college op:● De gemeenteraad vóór 1 juli 2017 een financieel
onderbouwd plan te presenteren waarbij Vlaardingen al het huishoudelijk afval
via nascheiding laat verwerken, zodanig dat aan de landelijke norm van 75%
hergebruik wordt voldaan vanaf 2021;En gaat over tot de orde van de dag,

Titel
Motie PvdA aanpak gevolgen verkeersoverlast op de
Marathonweg versie 3 DEFINITIEF

Datum
Afgedaan
26-06-2017 Afgedaan

Betrokken partijen
PvdA

Toelichting
Verzoekt het college- Nader te onderzoeken of er milieumaatregelen ingesteld
kunnen worden op de Marathonweg als één van de maatregelen om de overlast
te beperken- Te onderzoeken of belanghebbenden (provincie, gemeente
Rotterdam, Westland, havenbedrijf) mee gaan betalen aan de herinrichting van
de Marathonweg om milieu overlast te beperkenEn

Motie afritten A20

17-07-2017 Afgedaan

VV2000/Leefbaar Vlaardingen, ONS VLD,
Stadsbelangen Vlaardingen, GroenLinks,
ChristenUnie/SGP en Algemeen Ouderen
Verbond

Motie Stichting Leergeld

18-07-2017 eind dit jaar

ChristenUnie/SGP

En draagt het college op om per direct:In overleg met Rijkswaterstaat, VID en
KLPD een pakket maatregelen vast te stellen ter verbetering van de
doorstroming op de A20 en de Vlaardingse af- en toeritten;Handhaving in te
(laten) stellen op de A20, gericht op de vele verkeersovertredingen die worden
begaan tijdens de avondspits;Sluipverkeer als gevolg van het vastlopen van
verkeer op de zuidelijke baan van de A20 (richting Rotterdam), zover dit
bijdraagt aan een extra terugslag op de noordelijke baan van de A20, te
ontmoedigen en terug te dringen.Ten slotte vraagt de raad het college om na inen uitvoering van de maatregelen deze regelmatig en tijdig te evalueren op hun
effect, en de raad te informeren over de genomen maatregelen en het
gerealiseerde effect;
Verzoekt het college van burgemeester en wetpouders :Te onderzoeken wat
alle (maatwerk) mogelijkheden zijn, gezien het doel en aard van de
beschikbaregelden, welke passen en verantwoord zijn om kinderen in armoede
meer mee te kunnen laten doenin onze samenleving en de raad direct na het
zomerreces over deze alternatievebestedingsmogelijkheden (ook in relatie tot
de al bestaande regelingen) te informeren en met een nieuw compleet
raadsvoorstel terug te komen voor de toedeling van de beschikbare gelden.

VLAARDINGS MUSEUM HEEFT STEUN NODIG BIJ PLANNEN 21-07-2017 Afgedaan
VOOR DE TOEKOMST.

GroenLinks en ChristenUnie/SGP

Verzoekt het College:Om zo snel mogelijk met de Directie en de Raad van
Toezicht van het Vlaardings Museum in gesprek te gaan over de bovenstaande
ontwikkelingen.Om zo snel mogelijk met de Directie en de Raad van Toezicht
van het Vlaardings Museum in gesprek te gaan over het plan van aanpak en de
eventuele (noodzakelijke) betrokkenheid van de Gemeente Vlaardingen hier
bij.Ruim voor de behandeling van de Meerjarenbegroting 2018-2022 de raad
hierover te informeren zodat deze bij de vaststelling hiervan, al dan niet op
basis van een collegevoorstel, een afweging kan maken.

MOTIE VERGROENEN VLAARDINGEN

21-07-2017 Afgedaan

GroenLinks

Motie beëindigen overlast

21-07-2017 Afgedaan

ChristenUnie/SGP, D66, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen, Algemeen Ouderen Verbond en
Stadsbelangen Vlaardingen

Verzoekt het College:bij de aanleg van infrastructurele projecten en alle
bouwplannen, renovaties en reconstructies het groen een prominentere plek te
geven dan op dit moment het geval is, door daar wat dat mogelijk is een
“groene” paragraaf toe te voegen aan vergunningen en overeenkomsten;bij de
hierboven genoemde activiteiten te controleren dat de “groene paragraaf
daadwerkelijk” leidt tot meer groen;bij de gemeentelijke eigendommen het
voorbeeld te geven van vergroenen.
Verzoekt het college:· Om op zeer korte termijn in overleg te gaan met de
betrokken partijen (uitzendbureaus, Waterweg Wonen en de eigenaar van de
locatie Dirk de Derdelaan) om te komen tot een significante verbetering van de
leefomgeving· De raad te informeren over de concrete afspraken die zijn
gemaakt tijdens dat overleg·
In overleg met de politie en Licht Blauwe
Brigade te gaan om hier vaker te surveilleren en te handhaven

Motie luierinzameling volle luier, lege vuilnisbak

21-07-2017 Afgedaan

ChristenUnie/SGP, D66, ONS VLD,
VV2000/Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks

Verzoekt het college:· Een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van het
recyclen van wegwerpluiers voor de gemeenteVlaardingen.· Bij dit onderzoek
de huidige afvalverwerker als ook alternatieve afvalverwerkers te betrekken.·
Hieraan gekoppeld de financiële en praktische gevolgen in kaart te brengen.·
Voor 1 januari 2018 haar bevinden aan de raad terug te koppelen.

Titel
Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en
groenonderhoud

Datum
Afgedaan
21-07-2017 Afgedaan

Betrokken partijen
ChristenUnie/SGP, PvdA, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen, GroenLinks, Algemeen Ouderen
Verbond en Stadsbelangen Vlaardingen

Toelichting
Verzoekt het college:Het onderhoudsniveau van straten, wegen, pleinen en
groen te verhogen naar “Basis”;Te onderzoeken of mogelijke samenwerking in
MVS verband kan leiden tot een meer innovatieve werkwijze;Deze motie te
betrekken bij het opstellen van de begroting 2018 - 2021

Motie Vrij reizen Hoekse Lijn Tracé

21-07-2017 Afgedaan

Motie Foyer Stadsgehoorzaal

21-07-2017 Afgedaan

VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Algemeen
Voor de totale groep 65 plussers en voor de groepen zoals benoemd in het
Ouderen Verbond en Stadsbelangen Vlaardingen raadsmemo “afwikkeling motie bij Voorjaarsnota 2015 inzake vrij reizen
Vlaardingse minima” van 8 september 2015 (zie bijlage) de kosten van het
voorzien in vrij reizen op het traject Hoekse Lijn ruim voor behandeling van de
Meerjarenbegroting 2018-2022 inzichtelijk te maken,
Stadsbelangen Vlaardingen, D66, ONS VLD, SP, Verzoekt het college:• Te onderzoeken of de hiermee gepaard gaande
GroenLinks, Algemeen Ouderen Verbond en
eenmalige investering van€ 50.000,= als eenmalige subsidie aan de
VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Stadsgehoorzaal kan wordentoegekend of, zolang de gemeente Vlaardingen
zelf deverantwoordelijkheid voor het gebouw draagt, deze investering zelf voor
haar rekening te nemen en de jaarlijkse kapitaalslasten te verwerken inde
meerjarenbegroting.Dekking:De meerkosten van dit voorstel, indien wordt
gekozen voor een eenmaligesubsidie, zullen ten laste worden gebracht van de
Algemene Reserve.De meerkosten van dit voorstel, indien wordt gekozen voor
een investering voor rekening van de gemeente Vlaardingen, zullen worden
verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2022.

Motie steun voor verenigingen

21-07-2017 Afgedaan

CDA

Verzoekt het collegeVoor de behandeling van de begroting een plan te maken
waarin wordt bekeken hoe deze organisaties beter ondersteund kunnen worden
en eventuele financiële consequenties te verwerken in de begroting

Motie Wet aanpak woonoverlast

21-07-2017 Afgedaan

VVD

Motie aanpak schuldenproblematiek

24-07-2017 eind dit jaar

PvdA en ChristenUnie/SGP

Draagt het College op:onderzoek te doen naar de wenselijkheid en toepassing
van de Wet aanpak woonoverlast in Vlaardingen;de Raad voor 1 oktober 2017
te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek;bij geconstateerde
noodzaak en wenselijkheid een voorstel aan de Raad voor te leggen met een
verordening terzake inclusief voorstel aanpassing van de APV in het kader van
de Wet aanpak woonoverlast.
Te onderzoeken onder welke condities een budget als hier bedoeld vorm
gegeven kan worden, bij voorkeur in MVS verband;
- Te onderzoeken of samenwerking met de kredietbank(en) hier ook een
mogelijkheid biedt;
- In dit onderzoek mee te nemen wat de gemeentelijke bijdrage zou kunnen zijn;
- De gemeenteraad ruim voor de behandeling ean de begroting 2018 op de
hoogte te stellen ean de resultaten ean deze onderzoeken.

PvdA Motie Jeugdpas

03-08-2017 eind dit jaar

PvdA

Aanvullende maatregelen sociaal domein

14-08-2017 Afgedaan

ChristenUnie/SGP en PvdA

Opheffen knelpunten sociaal domein

14-08-2017 Afgedaan

PvdA

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders:te onderzoeken of die
gezinnen waarvan één of meerdere van de leden aanspraak kunnen maken op
een jeugdpas, versneld weer perspectief geven kunnen worden, dit bijvoorbeeld
door extra ondersteuning van een gezinscoach, versnelde schuldenverlichting,
het versneld begeleiden naar werk van de kostwinner(s);de hiermee gepaard
gaande extra kosten voor de gemeente ruim voor de begrotingsbehandeling
2018 zichtbaar te maken voor de raad zodat deze met eventuele
wijzigingsvoorstellen kan komen.
roept het college op om:- tot het instellen ean een Jongeren Interventie Team;tot het instellen ean een of meerdere gezinsspecialis (ten);- het oprichten ean
een innoeatie- en transformatie budget;- de motie te betrekken bij het opstellen
ean de begroting 2018 -2021.
roept het college op om:- Voor de begrotingsbehandeling 2018-2021 met
uitgewerkte voorstellen te komen om de knelpunten Sociale werkvoorziening en
de Bijstandslasten op te lossen.

Titel
Armoedebestrijding

Datum
Afgedaan
14-08-2017 eind dit jaar

Betrokken partijen
ONS VLD

Motie Stadsvisie

14-08-2017 Afgedaan

CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, D66,
GroenLinks, Stadsbelangen Vlaardingen en
Algemeen Ouderen Verbond

M 2 Motie Vrij reizen MRDH gemeenten onderzoek (3) v 8 nov

13-11-2017 Afgedaan

Algemeen Ouderen Verbond, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen, Stadsbelangen Vlaardingen en SP

Toelichting
overwegende dat:• het armoedeprobleem in Vlaardingen omvangrijk is;• het in
het belang is van degenen die in armoede leven, maar ook in het belangvan de
hele stad, om tot een serieuze aanpak van dit probleem te komen;• er de
afgelopen jaren een aantal maatregelen is genomen op gebied
vanarmoedebestrijding, maar dat dit nog lang niet afdoende is;• daarbij een
volledig en gespecificeerd overzicht nodig is van alle (sub)groependie in
armoede leven, de ernst en aard van de armoede, en een compleetoverzicht
van de al bestaande maatregelen;constaterende dat:• in de raad een breed
draagvlak is om actie te ondernemen op dit terrein;• Komende acties gebaseerd
moeten zijn op SMART informatie;draagt het college op om:tijdig vóór de
begrotingsbehandeling, en rekening houdend met eerst nog een
commissievergadering over dit onderwerp, te komen met het bij de
overwegingen genoemde overzicht,
Draagt het college van Burgemeester en Wethouders op:• de motie
“Actualisatie stadsvisie 2020 tbv bezuinigingsopdracht 2014-2018, ingediend en
unaniem aangenomen tijdens de Raadsvergadering van 9/10 juli 2014, alsnog
conform de opdracht uit te voeren (zie bijlage: Motie 9/10 juli 2014, actualisatie
stadsvisie 2020);• het concept van de gevraagde actualisatie op zo kort
mogelijke termijn, maar in ieder geval voor 1 januari 2018, met de Raad te
bespreken en vast te stellen.
Voor de totale groep 65 plussers en voor de groepen zoals benoemd in het
raadsmemo "afwikkeling motie bij Voorjaarsnota 2015 inzake vrij reizen
Vlaardingse minima” van 8 september 2015 (zie bijlage) de kosten van het
voorzien in vrij reizen op het traject Hoekse Lijn ruim voor behandeling van de
Meerjarenbegroting 2018-2022 inzichtelijk te maken
Verzoekt het college:- De voorbereidende werkzaamheden aan de
Marathonweg en kruising Marathonweg/Westlandseweg zoveel als mogelijk
tegelijk uit te voeren.- De geplande metingen voor 2019 aan de kruising
Marathonweg/Westlandseweg te vervroegen.- Bij deze metingen tegelijk ook de
metingen rondom de Marathonweg uit te voeren.
draagt het college op om:
Onderzoek te doen naar het benodigd aantal fte’s Handhaving & Toezicht om
dusdanig preventief fysiek toezicht te realiseren zodat in Vlaardingen wordt
gekomen tot veiligheidscijfers waarbij onze stad tenminste niet achterblijft bij
het landelijk gemiddelde of naar welke andere mogelijkheid dan ook om dit
streven te realiseren;
en hierover de raad te informeren uiterlijk februari 2018.

CU SGP Motie Metingen Marathonweg definitief met wijzigingen 17-11-2017 N.v.t.

ChristenUnie/SGP, SP, D66 en GroenLinks

ONS VLAARDINGEN MOTIE HANDHAVING v 8 nov versie 3

17-11-2017 Afgedaan

ONS VLD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen,
Stadsbelangen Vlaardingen en Algemeen
Ouderen Verbond

motie Eerlijke kansen voor alle werknemers

17-11-2017 Afgedaan

PvdA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Algemeen
Ouderen Verbond, Stadsbelangen Vlaardingen
en SP

Te onderzoeken in welke mate in de gemeente Vlaardingen:• Mensen een
“reguliere” baan - met behoud van bijstand – vervullen;• Zo ja, waarom is deze
situatie ontstaan;• Zo ja, samen met Stroomopwaarts een voorstel te doen voor
verbetering van de positie van deze werknemers;• De gemeenteraad hierover
zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 maart 2018 teinformeren;

122017 Motie afkeuring Hoekse Lijn Volledige Gemeenteraad
Vlaardingen

12-01-2018 Afgedaan

Fractie Van Unen, SP, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen, PvdA, Algemeen Ouderen Verbond,
CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, ONS
VLD, Stadsbelangen Vlaardingen en VVD

verzoekt het college,• de aikeuring van de gemeenteraad over te brengen aan
de Rotterdamse wethouder van vervoerin zijn rol als verantwoordelijk
opdrachtgever, met vermelding van de hierboven genoemdepunten;• bij de
betrokken partijen aan te dringen op verbeteringen van het vervangend vervoer
envoorzieningen voor de reizigers, zowel kwantitatiei als kwalitatiei, in de volle
breedte van demogelijkheden inclusiei de waterbus;• Te pleiten voor het
behoud van het eerdere voornemen om het vervangend vervoer door tetrekken
naar Hoek van Holland strand;• hierbij in te zetten op maximale
compensatieregeling voor de Vlaardingse reizigers, bijvoorbeeldvrij reizen;• niet
alleen te komen met een compensatie voor ondernemers in Hoek van Holland,
maar naar compensatie voor alle ondernemers langs de hoekse lijn die te
maken hebben met inkomensderving;

Titel
motie buiten de orde openingstijden feestdagen

Datum
Afgedaan
12-01-2018 Afgedaan

Betrokken partijen

Scanauto
25-04-2018 Afgedaan
Beschikbare financiële middelen voor veelbelovende proeftuinen 19-04-2016 Afgedaan

Fractie Van Unen en ONS VLD
ChristenUnie/SGP

het monitoren en evalueren doelstellingen van het programma.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS VLD

19-04-2016 Afgedaan

Toelichting
Verzoekt:• Het college de oorspronkelijke openingstijden zoals die tot voor 19
december 2017 op de site van de gemeente Vlaardingen hebben gestaan te
handhaven en de ondernemers hierover per omgaande te informeren en de
website van Vlaardingen hierop ook per omgaande aan te passen.

Verzoekt het college om - op korte termijn te onderzoeken of en wat de
alternatieve (financierings)mogelijkheden zijn om initiatieven op het gebied van
de participatie verder te stimuleren en te bezien of hier kansen liggen voor
Vlaardingen; - de raad hierover verder in te lichten. En gaat over tot de orde
van de dag.
Verzoekt het college:
•Om op basis van vorengenoemd ‘evaluatiekader’ een systematiek te bepalen
om de doelstellingen van het programma participatie ‘Van meepraten naar zelf
doen’ te kunnen monitoren en evalueren en dit voorstel uiterlijk 1 mei 2016 voor
besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad;
•Om in het voorstel in ieder geval op te nemen dat het programma halfjaarlijks
gemonitord wordt met een jaarlijkse evaluatie, waarbij de raad geïnformeerd
wordt over de laatste stand van zaken en waar nodig kan bij sturen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Kinderraad

19-04-2016 Afgedaan

D66, GroenLinks en ONS VLD

Verzoekt het college
-Te onderzoeken of op basis van bovenstaande overwegingen in Vlaardingen
invulling kan worden gegeven aan een kinderraad Vlaardingen en daarover te
berichten bij de Voorjaarsnota 2016.
En gaat over tot de orde van de dag.

Schiedam als intercity station

19-04-2016 Afgedaan

SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, PvdA, CDA,
ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks en ONS
VLD

verzoek het college; • het standpunt van de gemeenteraad van Vlaardingen
glashelder over te brengen aan Prorail, de NS, de minister van I&M en de
Tweede Kamer; • de raad voor 1 juli te informeren over de stappen en
resultaten van deze inspanningen; en gaat over tot de orde van de dag.

Vlaardingse wind

03-05-2016 Afgedaan

VV2000/Leefbaar Vlaardingen, PvdA,
ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks en ONS
VLD

Motie Indiëmonument Vlaardingen

03-05-2016 Afgedaan

PvdA

Verzoekt het college;● om met een voorstel beleidskader Vlaardingse
windenergie te komen en dezeuiterlijk 23 augustus 2016 aan de raad aan te
bieden;● hierin rekening te houden met het onderscheid tussen gemeentelijkeen nietgemeentelijkegronden/objecten;
Verzoekt het collegeOm in samenspraak met veteranen, historische vereniging,
de stichtingoorlogsgraven en anderen die weet kunnen hebben van
ontbrekende namen ophet monument, de lijst van gesneuvelden te
completteren en ontbrekende namentoe te voegen op het Indië monument;

Motie ‘Gedenken opdat wij niet vergeten’

03-05-2016 Afgedaan

PvdA

Verzoekt het college- In overleg met historische vereniging, stichting
gedenkdagen Vlaardingen, nabestaandenen veteranen te onderzoeken of, naar
het voorbeeld van de gemeente Oudewater,‘edutainment’ een bijdrage kan
leveren aan het gedenken en niet vergeten van deverschrikkingen van Oorlog;Op één of andere manier de namen zichtbaar te maken van de Vlaardingers die
zijngevallen in de Tweede Wereldoorlog, Indië, Korea en bij vredesmissies,
ondervermelding van hun naam en de straat waarin ze op dat moment
woonachtig waren.

Titel
Straatverlichting als dienst

Datum
Afgedaan
27-06-2016 Afgedaan

Betrokken partijen
ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks en ONS
VLD

Motie Veilig Feesten D66PvdAGroen Links

19-07-2016 Afgedaan

PvdA, D66 en GroenLinks

Toelichting
Verzoekt het college; om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het
toepassen van het concept ‘straatverlichting als dienst’, waarbij de gemeente
de lichtarmaturen niet meer in eigendom heeft, maar de dienst ‘straatverlichting’
afneemt bij een externe partij en de raad hierover uiterlijk oktober a.s. te
informeren;
een minimum te beperken door het geven van voorlichting op grotere
buitenevenementen te bevorderen door de organisatoren te wijzen op de
mogelijkheden van voorlichting en de resultaten na de periode van een jaar te
mogelijkheden en kosten zijn tot aansluiting bij, of oprichting van (projecten als)
Unity.
Verzoekt het college;Zonder zelf partij te zijn, een bijdrage te leveren aan de
bewustwording van individuele woningeigenaren in Vlaardingen en
Verenigingen van Eigenaars, waar het gaat om de verduurzaming van
bestaande woningen,
Verzoekt het College;Het belang van de gemeentelijke energiekansenkaart te
onderschrijven ;Een gemeentelijke energiekansenkaart op te zetten.

Motie.Bewustwording.Duurzaam.Wonen

19-07-2016 Afgedaan

ChristenUnie/SGP, D66 en GroenLinks

CDA motie_Energiekansenkaart_VJN_2016

19-07-2016 Afgedaan

CDA

CDA PvdA motie_inzet_leefbaarheidsbudget_kinderraad (3)

19-07-2016 Afgedaan

PvdA en CDA

Verzoekt het collegeTot een sluitende begroting te komen met variant 1 voor de
kinderraad aangevuld met een jaarlijks budget bekostigd uit de
leefbaarheidsbudgetten;De basisscholen per wijk uit te nodigen met elkaar in
debat te gaan om te bepalen wat de beste manier is om dit budget te besteden;

Motie waterbus CU SGP en GroenLinks

11-10-2016 Afgedaan

ChristenUnie/SGP en GroenLinks

Roept het college op:- Tijdens de overleggen binnen de MRDH en met andere
relevante instanties, zich sterk temaken voor het realiseren van een waterbus
verbinding om zo een goede noord-zuidoeververbinding te realiseren.

Motie Sociale Supermarkt juni 2016
Motie Tiny Houses

27-10-2016 Afgedaan
27-10-2016 Afgedaan

PvdA
PvdA

SP Motie - binnenklimaat scholen

27-10-2016 Afgedaan

SP

Kwaliteit binnenklimaat scholen GL

27-10-2016 Afgedaan

GroenLinks, ONS VLD en D66

Motie verklaring SEH

31-10-2016 Afgedaan

Motie vreugdevuren CDA GL ONS VV2000

31-10-2016 Niet uitvoeren

SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, PvdA,
Algemeen Ouderen Verbond, CDA,
ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, ONS VLD,
Stadsbelangen Vlaardingen en VVD
CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, ONS VLD
en GroenLinks

Vlaardingen moet worden verrijkt met een Sociale supermarkt
En roept het college op om - een proactieve houding aan te nemen in het
faciliteren van bewoning van tiny houses- bereid te zijn om met initiatiefnemers
van tiny houses-projecten te overleggen over (een) geschikte locatie(s) en
creatief te zoeken naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de
bestaande regelgeving weg te nemen
Verzoekt het college;- de CO2-waarde van alle klaslokalen in Vlaardingse
PO&VO-scholen in kaart te brengen,- een plan van aanpak te maken om
binnen twee jaar in alle klaslokalen de CO2-waarde tot maximaal 1.000 ppm te
beperken,- De gemeenteraad hier uiterlijk eind oktober over te informeren en
de mogelijke financiële consequenties te betrekken bij de meerjarenbegroting
2017 – 2020
Verzoekt het college:· om in samenspraak met schoolbesturen een plan van
aanpak op te stellen waarin isopgenomen dat:o scholen met een G en F
energielabel binnen 4 jaar minimaal 2 treden beterscoren;o scholen de ruimte
wordt geboden om de besparing op energiekosten in tezetten als bijdrage in de
renovatiekosten.o Scholen met een slecht binnenklimaat binnen een half jaar
maatregelenhebben genomen waardoor de kwaliteit van de in te ademen lucht
opvoldoende niveau is;· jaarlijks te rapporteren aan de raad over de voortgang
en de invulling van deze motie
Deze verklaring toe te sturen aan de Raad van Bestuur van Sint Franciscus
Gasthuis.Tevens een afschrift aan de lokale en landelijke pers.

Verzoekt het College;
· Dit jaar (2016) de vreugdevuren, als deze worden georganiseerd, middels een
evenementenvergunning met daarin gestelde voorwaarden te verlenen en niet
af te doen middels ontheffingen cq gedogen.

Titel
Motie onderzoek rentetarief sociaal lening

Datum
Afgedaan
06-02-2017 Afgedaan

Betrokken partijen
ChristenUnie/SGP en SP

M 1 Nieuw Parkeerbeleid

21-02-2017 Afgedaan

SP, PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP

M 2 Kunst in etalages

21-02-2017 Afgedaan

PvdA

M 4 Elektrische auto's prive opladen

21-02-2017 Afgedaan

D66, ONS VLD en VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Toelichting
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders : Te onderzoeken of
het huidige marktconforme rentetarief op sociale leningen, gezien het doel en
aard van deze lening, passend en verantwoord is, door:in kaart te
brengen hoeveel sociale leningen er worden verstrekt en welke criteria hiervoor
gelden;inzichtelijk maken welke rentepercentages worden gehanteerd
en hoe deze percentages zijn
opgebouwd en vastgesteldEn de raad
ruimschoots voor behandeling van de Voorjaarsnota 2017 te informeren over
de mogelijkheden en de (financiële) consequenties van afschaffing, beperking
en differentiatie naar inkomen, van het marktconforme rentetarief van een
sociale lening.
Verzoekt het college om:bij de Voorjaarsnota 2017 structurele financiële ruimte
te creëren, zodat de parkeerbaten niet langer als algemene dekkingsmiddelen
nodig zijn"bij de Voorjaarsnota 2017 met een voorstel te komen om
parkeerinkomsten te oormerken voor kosten die gelieerd zijn aan parkeren
en/of de binnenstad, en mogelijke jaarlijkse overschotten toe te voegen aan de
reserve Parkeerfonds"en gaat over tot de orde van de dag,
Verzoekt het college;om samen met de binnenstadsmanager, de Vlaardingse
kunstenaars en de eigenaren van de lege panden te onderzoeken of het
mogelijk is om de uitstraling van lege panden en daarmee de beleving van het
publiek te verbeteren door kunstwerken van de Vlaardingse kunstenaars in de
etalage aan het winkelend publiek te tonen.en gaat over tot de orde van de dag.

Vlaardingers voor het opladen van hun elektrische auto gebruik kunnen maken
van door hen zelf opgewekte energie,en gaat over tot de orde van de dag,
M 5 Opladen elektrische auto's

21-02-2017 Afgedaan

D66, ONS VLD, SP, VV2000/Leefbaar
Vlaardingen en GroenLinks

- of het mogelijk is één van de bestaande benzine tankstation uit te breiden met
of te vervangen door een "elektrisch tankstation",en gaat over tot de orde van
de dag,
Verzoekt het college:·
Aparte financiële ruimte toe te kennen aan het
beleid om gevolgen van hoosbuien te beperken.·
Deze ruimte middels een
begrotingsvoorstel aan de raad voor te leggen wanneer het onderzoek naar
oplossingen is afgerond en bekend is welke financiële ruimte er nodig is.

M 10 Financiele ruimte voor hoosbuien

21-02-2017 Afgedaan

ChristenUnie/SGP

M 11 Schoorsteenfilters

21-02-2017 Afgedaan

M 12 Marathonweg

21-02-2017 N.v.t.

ONS VLD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, D66 en Draagt het college opzich op de kortst mogelijke termijn aan te sluiten bij de
GroenLinks
VNG-motie van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden (bijgevoegd), die
deze problematiek wil aanpakken.En gaat over tot de orde van de dag.
ONS VLD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, D66 en draagt het college op de volgende maatregelen uit te voeren:invoering over de
GroenLinks
gehele Marathonweg van een zone met een beperkte maximum snelheid, en
daarvoor onderzoek te (laten) doen naar welke snelheid milieutechnisch het
meest optimaal is;onderzoek te (laten) doen naar invoering van een groene golf
bij alle verkeerslichten op de Marathonweg; een groene golf die alleen maar
werkt bij het zich houden aan de bij het vorige punt genoemde maximum
snelheid;onderzoek te (laten) doen naar het plaatsen van afvangpalen die
fijnstof en CO2 afvangen c.q. door verneveling gevaarlijke stoffen laten
neerslaan;onderzoek te doen naar welke groensoorten maximaal CO2
omzetten, en die groensoorten vervolgens in voldoende mate langs de
Marathonweg te planten;de uitkomsten van alle hierboven genoemde
onderzoeken mee te nemen in de komende aanpassingen aan de
Marathonweg,en gaat over tot de orde van de dag.

Titel
M 17 Over de streep/Challenge day

Datum
Afgedaan
21-02-2017 Afgedaan

Betrokken partijen
ONS VLD

motie Ambachtsschool Vlaardingen vs 2

28-02-2017 Afgedaan

PvdA en ChristenUnie/SGP

Motie evaluatie participatie VV2000 LV - ONS

28-02-2017 Afgedaan

VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS VLD

Instellen raadswerkgroep ‘DE VIERDE D’

4-6-2015 Afgedaan

VLAARDINGEN ALS JOINT REGULATION-GEMEENTE

4-6-2015 Afgedaan

Kinderombudsman

25-6-2015 Afgedaan

D66, SP en GroenLinks

Toelichting
draagt het college op:- verder te laten onderzoeken welke concrete positieve
veranderingen het project 'Over de streep / Challenge Day' bij scholieren
teweeg kan brengen;- te laten onderzoeken voor welk bedrag dit project kan
worden aangeboden aan alleVlaardingse scholieren van 14 jaar;- te
onderzoeken waar eventueel cofinanciering (bijv. de scholen en/of
FondsSchiedamVlaardingen) te vinden is,- en de raad daarover uiterlijk 1 maart
2017 een voorstel te doen,
Verzoekt het college;- in overleg te treden met schooldirecties, ondernemers,
leerlingen en ouders, om te kijken wat de behoefte is aan technische
vooropleidingen op middelbaar school niveau;
Verzoekt het college:Om op basis van vorengenoemd ‘evaluatiekader’ een
systematiek te bepalen om de doelstellingen van het programma participatie
‘Van meepraten naar zelf doen’ te kunnen monitoren en evalueren en dit
voorstel uiterlijk 1 mei 2016 voor besluitvorming aan te bieden aan de
gemeenteraad;Om in het voorstel in ieder geval op te nemen dat het
programma halfjaarlijks gemonitord wordt met een jaarlijkse evaluatie, waarbij
de raad geïnformeerd wordt over de laatste stand van zaken en waar nodig kan
bij sturen;
spreekt uit dat: •er een raadswerkgroep ‘De Vierde D’ dient te worden gestart,
die met betrokkenheid van de verantwoordelijk portefeuillehouder in het college
van B&W, zich gaat bezighouden met de benodigde cultuuromslag ten aanzien
van participatie bij bestuur en organisatie; verzoekt het raadspresidium:
•om op zo kort mogelijke termijn tot agendering te komen van de werkgroep De
Vierde D;
Verzoekt de burgemeester · Naar aanleiding van de resultaten van het
onderzoek Vlaardingen aan te laten sluiten bij de Joint Regulation-gemeenten
en aan genoemde initiatieven deel te nemen; · De landelijke politiek
aangaande dit onderwerp nauwlettend in de gaten te blijven houden en indien
gewenst en noodzakelijk zich te voegen in het debat. En gaat over tot de orde
van de dag.

SP en GroenLinks
Rotterdam per 1 januari 2016 ook aan te stellen als kinderombudsman van
parkeren ofwel een voorstel tot financiële dekking die het college raadzaam
functies wenselijk is en deze bevindingen zal voorleggen aan de raad;

Duurzame scholen Vlaardingen

2-7-2015 Afgedaan

SP, CDA, D66 en GroenLinks

Verzoekt het college● In samenspraak met de scholen te inventariseren welke
wensen er leven voor het verduurzamen vanVlaardingse scholen;● Te
onderzoeken of het mogelijk is om d.m.v. co-financiering met de scholen,
subsidies en fondsen,specifiek in te zetten op energetisch duurzame
renovaties.*● De resultaten van de duurzame renovaties inzichtelijk te maken
voor de leerlingen.**Voorbeelden energestische oplossingen met ‘trias
energetica’ methode:- verlagen energievraag (isoleren, HR++ glas; stimuleren
minder gebruik energie; etc)- gebruik duurzame energie ( zonnepanelen ,
aansluiten restwarmte Leiding over Noord ; etc)- overgebleven energievraag
met niet-duurzame bronnen zo efficient mogelijk opwekken (lagetemperatuur
verwarming; hoog-rendement ventilatie en verwamingssystemen;
etc)Voorbeelden waarbij leerlingen iets kunnen leren van de duurzame
renovaties van hun school:- de leerlingen kunnen geïinformeerd worden over
het aantal bespaarde kWh aan energie t.o.v.energieverbruik voorgaande jarende actuele opwekking van duurzame energie inzichtelijk maken op een paneel
bij de ingang van deschool- leerlingen kunnen actief deelnemen in de cofinanciering door bijvoorbeeld geld in te zamelen om zoextra zonnepanelen op
het schooldak te krijgen

Titel
20150707 Motie Eenzaamheid

Datum
Afgedaan
2-7-2015 Afgedaan

Vrij reizen met OV voor minima

2-7-2015 Afgedaan

Conceptreglement van orde Stroomopwaarts

8-9-2015 Afgedaan

Betrokken partijen
VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Algemeen
Ouderen Verbond, CDA en Stadsbelangen
Vlaardingen

Toelichting
Verzoekt het college:
- om mede op basis van in de bijlage genoemde onderzoeksresultaten,
bekende initiatieven en oplossingsgerichte aanpak binnen bijvoorbeeld de
gemeente Rotterdam, actief te zoeken naar een breed gedragen aanpak ter
voorkoming van het in een isolement raken van mensen; - hierin een
voortrekkersrol te nemen door met organisaties in contact te treden om te
komen tot een aanpak en hierover blijvend de raad te informeren,
VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Algemeen
Verzoekt het college:
Ouderen Verbond en Stadsbelangen Vlaardingen •om op basis van de verordening van de gemeente Schiedam de financiële
consequenties van implementatie van een gelijke verordening in Vlaardingen
voor 1 oktober 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad van Vlaardingen,
gespecificeerd per doelgroep; Bijstandsgerechtigden, werkenden met lage
inkomens, AOW/pensioengerechtigden, Schuldsaneringsgroep,

VVD

B e s l u i t:
•Bij punt 2 de kanttekeningen uit te breiden met de volgende tekst:
•De GR Stroomopwaarts dient vanaf 2016 minimaal 3 tot 4 x per jaar een
heldere rapportage te presenteren inzake de financiële voortgang en de
ontwikkeling van de beoogde maatschappelijke effecten en bij behorende
prestatiedoelstellingen.

Verantwoordelijkheid

24-9-2015 Afgedaan

SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, PvdA,
Algemeen Ouderen Verbond, CDA,
ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks en
Stadsbelangen Vlaardingen

roept het college op om,
-vooruitlopend op een eventueel verzoek van het COA, samen met relevante
organisaties, te verkennen welke concrete bijdrage de gemeente Vlaardingen,
passend bij haar schaalgrootte, zou kunnen leveren,
-met een informatienota te komen waarin uiteengezet wordt hoe het college
zich op een verzoek van de Rijksoverheid (de staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie) voor huisvesting van statushouders voorbereidt, wat de eventuele
financiële consequenties zijn en onder welke voorwaarden dit volgens het
college plaats zou kunnen vinden,
- hierbij ook de raad te informeren over hoe het denkt om te gaan met de
neveneffecten

van opvang, zoals communicatie richting en het betrekken van de inwoners,
extra zorg en onderwijs voor de betreffende gezinnen en de huisvesting en
werkgelegenheid/dagbesteding ervan,
-in de informatie tevens alle antwoorden te verstrekken op vragen vanuit de
raad die in de vergadering van hedenavond nog onbeantwoord zijn gebleven en
aan te geven hoe het college uitvoering verwacht te gaan geven aan eventuele
andere aangenomen moties in de raad van hedenavond,
-definitieve besluitvorming rondom de extra opvang van statushouders aan de
raad voor te leggen.

motie kraamzorg CDA GL CU SGP SP PvdA

Afgedaan

SP, PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP en
GroenLinks

Verzoekt het college:
•de mening en overwegingen van de raad overtuigend voor het voetlicht te
brengen bij het bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland en daarbij aan
te dringen op een herziening van het ingenomen standpunt;
•gedurende het proces de raad op gepaste wijze te informeren.

Titel
MOTIE stimuleringsfonds duurzaamheid CDA D66 GL

Motie decentralisaties VV2000 AOV SBV vs 2

Datum
Afgedaan
5-11-2015 Afgedaan

5-11-2015 Afgedaan

Betrokken partijen
CDA, D66 en GroenLinks

Toelichting
Verzoekt het college: • Te onderzoeken of we in Vlaardingen kunnen starten
met een duurzaamheidsfonds bij het SVn (waar we reeds een fonds hebben
voor startersleningen en stimuleringsleningen) op basis van een revolving fund,
waarmee individuele huishoudens tegen gunstige voorwaarden een lening
kunnen verkrijgen voor duurzame investeringen aan de woning; • Te bekijken of
dit fonds initieel gevuld kan worden met de reserve duurzaamheid uit de
begroting van EUR 100.000;
VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Algemeen
Verzoekt het college:
Ouderen Verbond en Stadsbelangen Vlaardingen •de raad een document met de tijdslijnen / planning inzake de decentralisaties
te doen toekomen, alsmede per decentralisatie in een overzicht aan te geven
welke nota’s en documenten onderliggen aan de uitvoering van de
decentralisaties en beide documenten steeds te actualiseren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie gratis OV AOV VV2000 SBV

5-11-2015 Afgedaan

VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Algemeen
Verzoekt het college:
Ouderen Verbond en Stadsbelangen Vlaardingen •de raadsmemo “afwikkeling motie bij Voorjaarsnota 2015 inzake vrij reizen
Vlaardingse minima” van 8 september 2015 te betrekken bij de binnenkort te
voeren discussie minimabeleid,
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE 1.0 afstemming fin bijdragen MVS centrumgemeente

26-11-2015 Afgedaan

VVD

Draagt het College op:
·In overleg te treden met Schiedam en Maassluis om tot afspraken te komen
die er toe leiden dat bij overschrijding van de budgetten bij alle
centrumgemeentelijke taken, de eventuele tekorten gezamenlijk worden
gedragen middels een vast te stellen
verdeling (bijv. 40/40/20);
·De Raad zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maart 2016, te informeren over
de uitkomsten van dit overleg.
En gaat over tot de orde van de dag

M2 Uitbreiding horeca concentratiegebied VV2000

15-12-2015 Afgedaan

VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Spreekt als zijn mening uit
-dat het wenselijk is om de proef om voor horecazaken in het
horecaconcentratiegebied op zaterdagen een openingstijd tot 04.00 uur toe te
staan uit te breiden met bovengenoemde 5 zaken;

Coalitieakkoord

24-4-2014 Afgedaan

GroenLinks

Verzoekt de voorzitter van de raad:- In het constituerend beraad van het
nieuwe college een voorstel te doen om de nieuwe wethouders de komende
periode toch niet fulltime te laten werken en betalen, maar parttime, te weten
voor 80%;- het resultaat hiervan te delen met de raad en, ook indien het
voorstel door het college wordt afgewezen, het onderwerp voor te dragen voor
agendering op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

3D's in P&C-cyclus en meerjarenbegroting Vlaardingen m.i.v.
2015

24-4-2014 Afgedaan

VVD

Verzoekt het College van B&W:- de drie decentralisaties in het Sociaal Domein
transparant te maken in de planning- en controlcyclus en helder en inzichtelijk,
en in samenhang, te presenteren in de meerjarenbegroting 2015-2018- een en
ander te realiseren in nauw overleg met de gemeenteraad

5-6-2014 Afgedaan

VVD

Draagt het College van B&W op:- een nieuw raadsvoorstel op te maken en voor
te leggen met daarin een 3e optie waarbij de financiering komt uit de lopende
begroting;- en bij de 3e meerdere opties zodat er voor de Raad ook echt iets te
kiezen valt;- dan wel- bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2014 de
herinrichting van de genoemde buitenruimte mee te nemen.

Herinrichting Veerplein nabij de vestiging V&D

Titel
Blankenburgtunnel aansluitingen (VVD)

Datum
Afgedaan
10-7-2014 Afgedaan

Betrokken partijen
VVD

Toelichting
Roept het College op:- de Minister van I&M dringen te verzoeken de gewenste
aansluitingen voor Vlaardingen (de "oortjes") alsnog te realiseren zonder het
College hieraan vooraf nog achteraf beperkende voorwaarden verbindt; waarbij
de gelden voor de inpassing (motie Kuik), 25 miljoen, ook mogen/kunnen
worden ingezet.- de gemeenteraad zo spoedig mogelijk van de reactie van de
Minister op de hoogte te stellen.
Draagt het College van B&W op:- een dergelijk visiedocument samen te stellen
op basis van o.a. het Actieplan Wonen, het Actieplan Economie, het Actieplan
Duurzaamheid, de nota Kunst en Cultuur, de Kanteling, de nota Jeugd, de
komst van de 3D's in Vlaardingen enz;- de Stadsvisie op basis van deze
documenten en in samenspraak met de gemeenteraad te herijken.

Actualisatie Stadsvisie 2020 tbv bezuinigingsopdracht 2014-2018

10-7-2014 Afgedaan

VVD

Financiële professionalisering Raad

10-7-2014 Afgedaan

VVD

Provincie doet mee!

9-10-2014 Afgedaan

Draagt het presidium op:- een voorstel voor een dergelijk opleidingstraject op
korte termijn, docht uiterlijk voor 1 september 2014, voor te leggen aan de
Raad.
Spreekt haar mening uit:- het wenselijk is dat de provincie participeert in de
MRDH ronder dat dit het verdere proces van totstandkoming van de MRDH
vertraagt.Verzoekt:- deze motie, in aansluiting op Capelle a/d IJssel, onder de
aandacht te brengen van GS en PS Zuid-Holland en de raden van de
gemeenten die deelnemen aan de MRDH.
Spreekt als zijn mening uit:- dat er een oplossing voor het pand
Stadsgehoorzaal gevonden kan worden, óók professioneel theater tot in lengte
van jaren voor Vlaardingen behouden kan worden.Verzoekt het college van
B&W om:- onderzoek te doen naar de mogelijke verzoek van het pand
Stadsgehoorzaal, zodanig dat vanuit deze verkoop en de daaruit vrijvallende
financiële middelen een bijdragen kan worden geleverd aan de ondersteuning
van een nieuwe invulling van een aansprekende en houdbare theaterfunctie, en
daarvoor in overleg te gaan met relevante maatschappelijke partners, en de
raad uiterlijk 31 maart 2015 te rapporteren over de resultaten van dit
onderzoek.
Spreekt als zijn mening uit:- dat het wenselijk is om te onderzoeken welke
mogelijkheden van samenwerking hiervoor bestaan (sportverenigingen meer
gaan samenwerken)Verzoekt het college:- de uitkomsten van dit onderzoek
uiterlijk 1 april 2015 te rapporteren aan de gemeenteraad.
Draag het college van Burgemeester en Wethouders op:- de Raad direct te
informeren bij tegenvallers via een Raadsmemo;- de Raad in de daarop
eerstvolgende Raadsvergadering een voorstel te doen om de tegenvaller(s)
direct te verwerken in de lopende begroting dmv een begrotingswijziging.
Draagt het college van Burgemeester en Wethouders op:- de Raad met ingang
van 1 januari 2015 elke 3 maanden aan de hand van het overzicht 2011-2017
schriftelijk te informeren over de voortgang van de (deels) niet gerealiseerde
bezuinigingen en in Commissieverband de voortgang toe te lichten cq de Raad
alternatieven voor te leggen;- de Agendacommissie in de maand januari 2015
een overzicht toe te zenden van de data waarop de gegevens beschikbaar zijn
voor de periodieke bespreking opdat deze voor het gehele jaar 2015 door de
AGC kunnen worden ingepland.
Spreekt als zijn mening uit:- dat het presidium een correcte begroting voor het
raadsbudget dient te maken en deze ter goedkeuring aanbiedt aan de
gemeenteraad.En verzoekt het presidium:- deze begroting niet later dan 1
februari 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Verzoekt het college:- de pilot m.b.t. de inzet van het Sus-team op de
vrijdagavonden te evalueren;- de inzet van het Sus-team bij evenementen te
evalueren;- te komen met een uitwerking van de voorstellen voor de verdere
afbouw van de inhuur van het Sus-team voor de behandeling van de
Voorjaarsnota 2015.

Toekomst Stadsgehoorzaal

28-10-2014 Afgedaan

Stichting Sport

28-10-2014 Afgedaan

Begrotingsdiscipline

28-10-2014 Afgedaan

VVD

Monitoring bezuinigingen

28-10-2014 Afgedaan

VVD

Raadbudget

28-10-2014 Afgedaan

Sus-team

28-10-2014 Afgedaan

CDA

Titel
Gereguleerde wietteelt

Topstructuur Stroomopwaarts MVS

Datum
Afgedaan
16-12-2014 Afgedaan

16-12-2014 Afgedaan

Betrokken partijen
GroenLinks

PvdA

Toelichting
Verzoekt de burgemeester:- Te onderzoeken of in Vlaardingen gereguleerde
wietteelt mogelijk is en de raad op de hoogte te houden van de resultaten van
dit onderzoek;- In de resultaten van het onderzoek weer te geven welke
voorwaarden specifiek gesteld zouden moeten worden aan zowel telers (als in
private partijen) als coffeeshophouders;- Eventueel voorbereidingen te treffen
voor het kunnen starten van een experiment gelijkende aan het experiment met
gereguleerde wietteelt van Rotterdam, uitgevoerd door een of meer erkende
private partijen, geselecteerd door de gemeente;- Daarin zowel het beperken
van gezondheidsrisico's centraal te stellen als het tegengaan van criminaliteit;Bij deze voorbereidingen in de landelijke lobby afstemming te zoeken met
andere 'Joint Regulation-gemeenten';- Hierover in debat te gaan met de
landelijke politiek.
Verzoekt het college: - de gemeenteraad nog vóór de behandeling van de
Voorjaarsnota 2015 in juli a.s. te melden hoe het de werkbaarheid en het
functioneren van de topstructuur van Stroomopwaarts MVS beoordeelt.

