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Duurzaamheid - 

Uitvoering Energieplan

07-11-2018 D66 en GroenLinks  (Raadsvergadering         

07-11-2018 14:00)

2018-11-07 Motie 4.6 

D66 en GL - 

Duurzaamheid - 

Uitvoering Energieplan -

AANGENOMEN-

1 april 2019 Het Energieplan is op 1 juli 2020 

vastgesteld door de raad. Afhandeling 

van de motie vindt na het reces 

plaatst.

Toekomstige uitbreiding 

woningaanbod Deventer

07-11-2018 PvdA  (Raadsvergadering         

07-11-2018 14:00)

2018-11-07 Motie 5.1 

PvdA - Toekomstige 

uitbreiding 

woningaanbod Deventer - 

AANGENOMEN-

J.W.J. Kolkman (PvdA) 1 april 2019 Met de raadsmededeling van 25 

oktober 2019 is de raad geinformeerd 

over het proces van stap 2 van het 

Plan van Aanpak Wonen en 

Voorzieningen. In dat kader is de raad 

op 4 maart 2020 bijgepraat door het 

Platform Wonen over de woonaanpak 

Deventer. Daarnaast is de raad tijdens 

de raadstafel van 11 maart 2020 

geinformeerd over stap 2A (analyse 

van de huidige situatie, feiten en 

trends) en stap 2B (kwalitatieve 

onderzoek naar verhuismotieven). Zie 

hiervoor de stukken van 11 maart 

2020. Door de corona maatregelen 

loopt de afronding van fase 2 

vertraging op. Het ambitiedocument 

zal nu in 2 fasen aan de raad 

aangeboden worden (voor meer 

informatie, zie de raadsmededeling 

van 14 mei 2020). Op 25 juni 2020 

heeft de raad het raadsvoorstel met 

het ambitiedocument voor de kernen 

ontvangen. Na het reces zal dit in de 

raad besproken worden.

Single-use plastics 27-03-2019 GroenLinks  (Raadsvergadering 27-

03-2019 19:45)

2019-03-27 Motie 

vreemd - GL - Single-

use plastics - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

eind 2020 Op 18 november 2019 heeft er een 

informatieavond voor aanvragers van 

evenementen plaatsgevonden, met 

als thema's duurzaamheid en 

veiligheid.

Zie daarnaast maatregel 3 in het 

Uitvoeringsprogramma 

Grondstoffenplan 2020-2024.

moties
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Cultureel perspectief 

2020-2030

19-06-2019 D66, GroenLinks en 

PvdA

 (Raadsvergadering 19-

06-2019 20:30)

De raad draagt het 

college van B&W op:

Uiterlijk in maart 2020, 

aanvullend op de visie 

2019-2024, een 

Cultureel Perspectief 

2020 – 2030 aan te 

bieden aan de Raad.

De samenleving in het 

algemeen, het culturele 

veld en de raad hierbij te 

betrekken.

2019-06-19 Motie D66-

PvdA-GL - Cultureel 

perspectief 2020-2030 - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

maart 2020 Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2019-10-03 1556 

Raadsmededeling 

Proces - planning 

cultuurvisie.pdf

Samenwerking culturele 

instellingen

19-06-2019 D66, Gemeentebelang, 

PvdA en GroenLinks

 (Raadsvergadering 19-

06-2019 20:30)

De raad draagt het 

college van B&W op:

In samenspel met de 

culturele instellingen, 

een brede verkenning uit 

te voeren naar concrete 

vormen van meer of 

minder intensieve, en/of 

van smalle tot brede 

samenwerkingsmogelijk

heden binnen elk van de 

vijf programmalijnen.

Per 

samenwerkingsmogelijk

heid duidelijk de voor en 

nadelen in beeld te 

brengen en aan te 

geven hoe de 

samenwerkingswinst 

kan worden aangewend 

voor de culturele 

programmering.

De brede verkenning 

voor de diverse 

programmalijnen 

moeten uiterlijk in maart 

2020 aan de raad 

worden aangeboden.

2019-06-19 Motie D66-

PvdA-GL-GB - 

Samenwerking culturele 

instellingen - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

maart 2020 Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2020-01-30 29 

Raadsmededeling 

Proces 

Cultuurvisie.pdf
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Professionele Makers 19-06-2019 GroenLinks  (Raadsvergadering 19-

06-2019 20:30)

De raad draagt het 

college van B&W op:

In de cultuurvisie is 

€135.000,- opgenomen 

als voortzetting van het 

Fonds incidentele 

culturele activiteiten.

Van dit structurele 

budget €35.000,- aan te 

merken als budget voor 

professionele makers, 

waarbij model AFK als 

voorbeeld kan dienen.

Voor dit deel een bedrag 

van €10.000,- als 

maximum aan te 

merken dat kan worden 

aangevraagd.

2019-06-19 Motie GL - 

Professionele Makers - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2020-07-02 1245 

Raadsmededeling 

Coronaloket 

cultuur 2020.pdf
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Vitale cultuursector 19-06-2019 GroenLinks  (Raadsvergadering 19-

06-2019 20:30)

De raad draagt het 

college van B&W op:

Voor wat betreft de 

onderwerpen ‘Cultureel 

Vastgoed’ en 

‘Samenwerking’ de 

dictums uit deze moties 

als uitgangspunt te 

nemen.

Te onderzoeken hoe 

gesubsidieerde culturele 

organisaties een 

transformatie kunnen 

ondergaan tot 

stichtingen die zich 

toeleggen op hun 

primaire taak 

(programmering en 

organisatie culturele 

activiteiten).

Hierbij nadrukkelijk te 

kijken naar langlopende 

(4 of 2 jaar) en 

kortlopende (1 jaar) 

subsidies en 

projectsubsidies aan de 

hand van de 

programmalijnen.

De raad in maart 2020 

over dit onderzoek en de 

vorderingen te 

rapporteren en te 

informeren.

2019-06-19 Motie GL - 

Vitale cultuursector - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

maart 2020 Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2020-01-30 29 

Raadsmededeling 

Proces 

Cultuurvisie.pdf
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 Pilot circulair bouwen 

(VJN 5.2)

03-07-2019 Gemeentebelang  (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:

Te onderzoeken of een 

pilot circulair bouwen 

aan de Westfalenstraat 

mogelijk is.

De raad voor de 

begrotingsbehandeling 

2020 te informeren of dit 

mogelijk is en dan met 

een mogelijk voorstel te 

komen.

2019-07-03 Motie 5-2 

Gb - Pilot ciculair 

bouwen AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA) en 

F.J.L. Rorink 

(Wethouder, CDA)

Voor begroting 

2020

Stand van zaken 22 juni 2020 

Door Circulus Berkel is in 2018-2019 

nieuwe huisvesting en een 

recycleplein gerealiseerd. Het betreft 

een aardgasloos pand dat verwarmd 

en gekoeld wordt door warmtepompen 

(VRV-systeem). De bouw hiervan is 

gestart in najaar 2018. Momenteel 

werkt Circulus Berkel aan de plaatsing 

van PV-cellen op het pand. Naar 

verwachting zullen medio 2020 de 

PV(zonnecel)-panelen worden 

geplaatst.

In 2019 zijn tevens de gesprekken 

opgestart met Kringloopbedrijf “Het 

Goed” om te komen tot een verhuizing 

van de locatie Harderwijkerstraat naar 

de Westfalenstraat. Kringloopbedrijf 

Het Goed heeft gesprekken met 

diverse bouwers en zoekt naar een 

partij die een circulair gebouw wil 

plaatsen.

Zij spreken onder ander met VDR die 

over het zogenaamde ‘Nexteria’ 

principe (zie hiervoor o.a. 

https://www.nexteria.nl/wp-

content/uploads/2019/11/Nexteria_nl.

mp4?_=1). Dit traject bevind zich in de 

onderhandelingsfase.

Naar verwachting zal in Q3 2020 de 

omgevingsvergunning bouw worden 

aangevraagd voor de bouw van het 

Kringloopbedrijf. Hierbij zal moeten 

worden voldaan aan het geldende 

bouwbesluit. Hierin is nog weinig 

opgenomen over circulair bouwen. De 
KonnecteD  (VJN 7.3) 03-07-2019 PvdA  (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college op:

In samenspraak met 

KonnecteD een 

koersdocument te 

presenteren, dat 

tegemoet komt aan de 

ambitie een modern 

werkleerbedrijf te 

creëren.

De raad daarover te 

informeren/consulteren 

voor de behandeling van 

de begroting 2020-2023.

2019-07-03 Motie 7-3 

PvdA - KonnecteD 

AANGENOMEN

T.C. Walder 

(Wethouder, D66)

voor begroting 

2020

We zijn al langere tijd bezig om een 

goed ondernemingsplan door 

KonnecteD opgeleverd te krijgen 

zodat de gemeenteraad hier goed op 

bediend kan worden. KonnecteD 

verzekert de gemeente dat dit op 

korte termijn (oktober) kan worden 

aangeboden aan de gemeenteraad.
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Beschermingsbewind 

(VJN 7.5)

03-07-2019 Deventer Sociaal en 

VVD

 (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad roept het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Met de particuliere 

bewindvoerders en het 

BAD in gesprek te gaan 

om cijfers aan te leveren 

omtrent de diverse 

categorieën binnen het 

beschermingsbewind

De raad hierover bij 

voorkeur voor de 

begroting te informeren

2019-07-03 Motie 7-5 

VVD-DS - 

Beschermingsbewind 

AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

voor begroting 

2020

Wethouder de Geest heeft de raad 

bijgepraat tijdens Sociaal Actueel op 6 

november 2019 en tijdens de interne 

werksessie op 5 februari 2020. Zie 

daarnaast ook het procesplan 

Minimabeleid, Schuldhulpverlening en 

Bijzondere Bijstand wat op 11 maart 

2020 tijdens Sociaal Actueel 

besproken is.

 Inclusieve gemeente 

(VJN 8.2)

03-07-2019 Deventer Sociaal en 

PvdA

 (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:

Om betrokken 

organisaties te 

betrekken bij het plan 

van aanpak ten aanzien 

van de toegankelijkheid 

van accommodaties.

Om het manifest 

‘Iedereen doet mee’ te 

ondertekenen en 

daarmee aan te sluiten 

bij de 25 koploper 

gemeenten.

2019-07-03 Motie 8-2 

DS-PvdA - Inclusieve 

gemeente 

AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

Zie de raadsmededeling van 9 april 

2020. De afgelopen maanden is het 

concept Plan van Aanpak besproken 

en is er draagvlak voor de aanpak bij 

verkregen bij de ASDD, de stichting 

Fooruit en de Deventer Sportploeg. 

Na vaststelling van de Deventer 

Inclusie Agenda gaat het college 

aansluitend verder met het ingezette 

traject 'Deventer zonder drempels'. 

Daarbij is het uitgangspunt dat het 

college het VNG manifest 'Iedereen 

doet mee' gaat tekenen in oktober 

2020, conform de motie van juli 2019. 

Het Plan van Aanpak voor 2021 wordt 

in het najaar aan de raad 

aangeboden.

 

 

2020-04-09 357 

Raadsmededeling 

Deventer Inclusie 

Agenda.pdf
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Deventer aantrekkelijk 

voor jongeren (VJN 

10.1)

03-07-2019 GroenLinks en VVD  (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:

- Om samen met 

InDeventer/dEVENTer in 

beeld te brengen 

hoeveel een 

aantrekkelijke 

programmering voor 

jongeren kost.

- Om in samenspraak 

met 

InDeventer/dEVENTer in 

beeld te brengen op 

welke wijze een deel van 

de € 275.000,- ten 

goede kan komen aan 

een aantrekkelijke 

programmering voor 

jongeren.

- Hierbij expliciet 

inzichtelijk te maken 

welke oorspronkelijke 

ambities niet kunnen 

worden gerealiseerd.

- De raad hier voor 1 

oktober 2019 over te 

rapporteren

2019-07-03 Motie 10.1 

GL-PvdA-VVD-D66 - 

Deventer aantrekkelijk 

voor jongeren 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

1 oktober 2019 Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is 

op 1 september 2020 vastgesteld 

door het college en aangeboden aan 

de raad ter besluitvorming. Deze 

motie is hierin verwerkt.

 

2020-01-30 29 

Raadsmededeling 

Proces 

Cultuurvisie.pdf
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Stadstroubadour (VJN 

10.2)

03-07-2019 GroenLinks, Deventer 

Sociaal en PvdA

 (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:

De Stadstroubadour in 

te stellen voor een 

periode van twee jaar en 

na deze periode de 

resultaten te evalueren.

In samenwerking met de 

initiatiefnemer dit verder 

vorm te geven, waarbij 

nadrukkelijk de 

mogelijkheden tot co-

financiering moeten 

worden benut.

Voor De 

Stadstroubadour een 

bedrag vrij te maken van 

€10.000,- en dit te 

dekken uit het overschot 

van de uitgaven 

fractievergoedingen 

2018.

2019-07-03 Motie 10-2 - 

GL-DS-PvdA - 

Stadstroubadour 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

juni 2021 Via de raadsmededeling van 17 

oktober 2019 is de raad geïnformeerd 

over de voortgang. Voorgesteld wordt 

om de invulling van het 

Stadstroubadourschap op dezelfde 

manier te laten verlopen als het 

Deventer dichterschap. De 

stadstroubadour Maarten van Veen is 

op 1 januari 2020 gestart. Evaluatie 

zal na 2 jaar plaatsvinden. 

 

2019-10-17 1805 

Raadsmededeling 

Motie 

Stadstroubadour.p

df
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Goed voorbeeld doet 

goed volgen

03-07-2019 Deventer Sociaal en 

VVD

 (Raadsvergadering: 

Voorjaarsnota 14.00 uur  

03-07-2019 14:00)

De raad roept het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Om aan tafel te gaan 

met relevante (lokale) 

incassobureaus en 

deurwaarders die nu nog 

niet samenwerken met 

het BAD om 

verhogingen van 

verschuldigde bedragen 

te stoppen op het 

moment dat een 

persoon/gezin zich heeft 

gemeld bij het BAD in 

verband met financiële 

problemen/schulden

Gebruik te maken van 

de positie in de G40 

dossiergroep armoede 

en schulden om dit 

probleem ook landelijk 

aan te kaarten en te 

zoeken naar goede 

oplossingen.

De raad bij 

ontwikkelingen te 

informeren over de 

voortgang.

2019-07-03 Motie 7-4 

VVD-DS - Goed 

voorbeeld doet goed 

volgen AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

5 maart 2020: Met een groot aantal 

schuldeisers, incassobureaus en 

deurwaarders zijn op lokaal en/of 

landelijk niveau goede afspraken 

gemaakt. Met een aantal partijen kan 

in het kader van goede 

schuldhulpverlening de samenwerking 

nog een verbeterslag gebruiken. Op 

dit moment zijn dit 4 schuldeisers 

(ABN-Amro, DUWO, Hoist en Yards). 

Deze partijen zijn benaderd voor een 

afspraak met het BAD om de 

samenwerking in de 

schuldhulpverlening te bespreken en 

waar mogelijk afspraken te maken. 

Voor meer info, zie de bijgevoegde 

raadsmededeling. 

2020-03-05 219 

Raadsmededeling 

Motie Goed 

voorbeeld.pdf
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Natuurinclusief bouwen 10-07-2019 PvdA  (Raadsvergadering 10-

07-2019 19:45)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op om:

Bij (nieuw)bouw en 

renovatie natuurinclusief 

bouwen als uitgangspunt 

te hanteren en hiervoor 

met de 

woningbouwcoöperaties 

en andere 

belanghebbende partijen 

afspraken te maken.

In het kader van 

natuurinclusief bouwen 

een instrument te 

ontwikkelen waarmee 

ontwikkelaars en 

architecten bij de 

ontwerpfase kunnen 

kiezen uit verschillende 

maatregelen en 

waarmee de 

natuurinclusiviteit op 

eenvoudige wijze kan 

worden getoetst.

In het najaar van 2019 

een plan van aanpak 

aan de raad voor te 

leggen, waarin wordt 

beschreven hoe we 

natuurinclusief bouwen 

in de praktijk brengen.

2019-07-10 - 19 Motie 

vreemd PvdA - 

Natuurinclusief bouwen 

AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

najaar 2019 Zie de raadsmededeling van 4 juni 

2020 en 25 oktober 2019 voor de 

voortgang.

2020-06-04 782 

Raadsmededeling 

Natuurinclusief 

Bouwen.pdf
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JA-JA sticker 30-10-2019 D66 en GroenLinks  (Raadsvergadering  30-

10-2019 19:45)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Te onderzoeken op 

welke manier en onder 

welke voorwaarde een 

opt-in systeem 

ingevoerd kan worden;

Hierbij gebruik te maken 

van de al beschikbare 

informatie en ervaringen 

van andere gemeenten 

en de VNG;

Bij het nieuwe 

grondstoffenplan de 

bevindingen voor de 

invoering van een opt-in 

systeem in Deventer, 

middels de JA-JA- 

sticker, te presenteren 

aan de raad.

2019-10-30 Motie 

vreemd GL - JA-JA 

sticker - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

Voor presentatie 

nieuw 

grondstoffenplan

Het voorstel is verwerkt in het 

Grondstoffen Plan wat op 27 mei 2020 

is vastgesteld door de raad. Het is 

uitgewerkt in het 

Uitvoeringsprogramma maatregelen 

Grondstoffenplan 2020-2024. 

Besluitvorming hierover zal 

plaatsvinden bij de begroting 2021.

2019-

2175_Grondstoffe

nplan_Deventer_2

020-2024.pdf

Opsparen kilo's 

milieustraat

13-11-2019 CDA en DENK  (Raadsvergadering: 

Begroting vanaf 15.00 

uur 13-11-2019 15:00)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Bij de uitwerking van het 

GSP de mogelijkheid 

van het opsparen van 

het aantal kilo’s gratis 

stort tot een maximum 

van 300 kg (3 jaar) als 

uitgangspunt mee te 

nemen waarbij de 

huidige verhuispas 

ongewijzigd in tact blijft.

2019-11-13 Motie 4.1 

CDA-DENK - Opsparen 

kilos milieustraat 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

Het voorstel is verwerkt in 

Grondstoffen Plan wat op 27 mei 2020 

is vastgesteld. Het is daarnaast 

uitgewerkt in het 

Uitvoeringsprogramma maatregelen 

Grondstoffenplan 2020-2024. 

Besluitvorming hierover zal 

plaatsvinden bij de begroting 2021.

2019-

2175_Grondstoffe

nplan_Deventer_2

020-2024.pdf
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Fietsbeleid 13-11-2019 D66, ChristenUnie en 

GroenLinks

 (Raadsvergadering: 

Begroting vanaf 15.00 

uur 13-11-2019 15:00)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

De Uitvoeringsagenda 

Fiets als overkoepelend 

document te 

beschouwen voor het 

fietsbeleid in Deventer.

De uitgangspunten in het 

voorjaar 2020 aan een 

raadstafel te bespreken 

met de raad en 

maatschappelijke 

organisaties.

2019-11-13 Motie 5.1 

D66-CU-GL - Fietsbeleid 

AANGENOMEN

F.J.L. Rorink 

(Wethouder, CDA)

Voorjaar 2020 Deze motie van 13-11-2019 vervangt 

de motie van de begrotingsraad van 7 

november 2018.

Op 10 oktober 2019 heeft de raad het 

uitvoeringsplan duurzame mobiliteit 

ontvangen met een prominente plaats 

voor de fiets. Deze stukken zijn helaas 

niet geagendeerd voor een 

raadsvergadering.

Op 16 april 2020 heeft de raad een 

raadsmededeling en een presentatie 

Fietsen ontvangen. Begin mei was er 

een raadsmededeling over de 

fietsroute F348 Deventer-Gorssel-

Zutphen.

Een presentatie aan de raad is helaas 

wegens de coronamaatregelen niet 

doorgegaan. We hadden deze 

presentatie aan de raad willen 

gebruiken voor een aftrap van een 

actualisatie, maar deze is vanwege de 

coronamaatregelen helaas niet 

doorgegaan. Ook waren er avonden 

met de fietsersbond en inwoners 

gepland, maar ook deze konden niet 

doorgaan.
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Verduurzaming 

gemeentelijk vastgoed

13-11-2019 D66  (Raadsvergadering: 

Begroting vanaf 15.00 

uur 13-11-2019 15:00)

De raad draagt het 

college van B&W op:- In 

het plan van aanpak 

verduurzaming 

kernbezit, aandacht te 

besteden aan de kosten 

per programma en met 

voorstellen te komen 

voor een programma-

overstijgende 

financieringswijze 

waarbij rekening wordt 

gehouden met de 

opbrengsten van de 

energiebesparingen.- 

Daarbij aan te geven 

welke 

duurzaamheidsdefinitie/-

ambitie wordt 

aangehouden.- De 

effecten op de 

exploitatie per 

programma te duiden en 

beleidsopties voor te 

leggen over mogelijke 

aanpassingen van 

spelregels in de 

kadernota Vastgoed.- 

De financiële 

consequenties van deze 

beleidsopties inzichtelijk 

te maken en aan de 

Raad voor te leggen in 

het voorjaar van 2020.

2019-11-13 Motie 6.1 

D66 - Verduurzaming 

gemeentelijk vastgoed 

AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

Voorjaar 2020 De raad is voor het zomerreces 2020 

om wensen en bedenkingen gevraagd 

over de uitvoering van de motie. Het 

college heeft eind augustus op de 

schriftelijk ontvangen reacties 

gereageerd.
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Onderzoek 

zwerfjongeren

13-11-2019 Deventer Sociaal  (Raadsvergadering: 

Begroting vanaf 15.00 

uur 13-11-2019 15:00)

De raad draagt het 

college van 

burgemeester en 

wethouders op:

Onderzoek te doen naar 

de omvang van het 

aantal zwerfjongeren in 

de gemeente Deventer 

en vorm te geven als 

een factsheet.

De resultaten van het 

onderzoek te 

presenteren als thema in 

de “nieuwe” monitor 

sociaal domein, net als 

de eerdere factsheet 18-

/18+, en hiermee de 

resultaten te 

presenteren voor de 

Voorjaarsnota 2020.

Vooraf in gesprek te 

gaan met de raad over 

de onderzoeksopzet om 

zo onduidelijkheid over 

het doel en de 

uitkomsten van het 

onderzoek te 

voorkomen.

2019-11-13 Motie 9.3 

DS - Onderzoek 

zwerfjongeren 

AANGENOMEN

F.J.L. Rorink 

(Wethouder, CDA)

Voor de 

Voorjaarsnota 2020

Het onderzoek zwerfjongeren is nog 

gaande. Met een groep raadsleden is 

over de onderzoeksopzet overlegd.

We zijn nu bezig met het uitvoeren 

van de eerste fase van het onderzoek 

(de literatuurstudie + aanvullen van de 

factsheet).

Fase 2 en 3 (2: gezamenlijke 

bijeenkomst met partners en 

3:interviews/gesprekken met dak- en 

thuisloze jongeren) kunnen vanwege 

de coronamaatregelen nog niet 

gestart worden.

Uniformiseren 

beleidsstukken

25-09-2019 CDA  (Raadsvergadering 25-

09-2019 19:45)

2019-09-25 Motie 

vreemd - CDA - 

uniformiseren 

beleidsstukken

E.G. Grijsen 

(Wethouder, 

Gemeentebelang)

Voorjaar 2020 Er is een inventarisatie gedaan naar 

alle verschillende benamingen voor 

beleidsstukken, zowel binnen als 

buiten het sociaal domein. Momenteel 

wordt gekeken of en zo ja hoe hier op 

een meer uniforme manier mee kan 

worden omgegaan. Eveneens wordt 

gekeken hoe de terminolgie in de 

omgevingswet kan worden 

meegenomen.
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Democratische tango 

tussen raad en college

26-02-2020 GroenLinks  (Raadsvergadering 26-

02-2020 19:45)

2020-02-26 Motie 

vreemd GL - 

Democratische tango 

tussen raad en college 

AANGENOMEN

R.C. König 

(Voorzitter/Burgemeeste

r )

De uitvoering van de motie is nog niet 

ter hand genomen. Raad en college, 

griffie en concernstaf zijn op dit 

moment bij voorrang bezig om de 

basis-democratische processen zoals 

raadsvergaderingen,  het aanleveren 

van de voorstellen daarvoor en - gelet 

op de beperkte (technische) 

mogelijkheden voor behandeling - de 

prioritering daarin te faciliteren.  

RES - Lokaal 

Eigenaarschap 

27-05-2020 ChristenUnie, D66, 

Deventer Sociaal, 

Gemeentebelang en 

PvdA

 (Raadsvergadering (via 

Skype) 27-05-2020 

22:00)

2020-05-27 Motie 4 RES 

- PvdA-GB-GL-CU-DS-

D66 - Lokaal 

Eigenaarschap 

(gewijzigd) 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

RES - Onderzoek 

regionaal energiebedrijf 

(Vooruitkijken mét 

energiecoöperaties)

27-05-2020 ChristenUnie  (Raadsvergadering (via 

Skype) 27-05-2020 

22:00)

2020-05-27 Motie 6 RES 

- CU - Onderzoek 

regionaal energiebedrijf - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

RES - Versterken 

biodiversiteit als 

uitgangspunt bij 

zonneparken en 

windmolens

27-05-2020 GroenLinks, Deventer 

Sociaal, PvdA, 

ChristenUnie, D66 en 

DENK

 (Raadsvergadering (via 

Skype) 27-05-2020 

22:00)

2020-05-27 Motie 7 RES 

- GL - Biodiversiteit - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

De geschiedenis ligt op 

straat

24-06-2020 D66  (Raadsvergadering (live 

audio) 24-06-2020 

19:00)

2020-06-24 Motie D66 - 

De geschiedenis ligt op 

straat - AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

Verkenning 

Geldleningen

24-06-2020 VVD  (Raadsvergadering (live 

audio) 24-06-2020 

19:00)

2020-06-24 Motie VVD - 

Verkenning 

Geldleningen - 

AANGENOMEN

1 oktober 2020 In overleg met de griffie wordt een 

moment gezocht voor de gevraagde 

bijeenkomst.

Woondeal Deventer-

Zwolle

24-06-2020 VVD  (Raadsvergadering (live 

audio) 24-06-2020 

19:00)

2020-06-24 Motie VVD - 

Woondeal Deventer-

Zwolle - AANGENOMEN

R. de Geest 

(Wethouder, PvdA)

Leges initiatieven 

duurzame energie 

01-07-2020 D66  (Raadsvergadering via 

Skype voor bedrijven 01-

07-2020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.1 

D66 - Leges initiatieven 

duurzame energie - 

AANGENOMEN

Voor vaststelling 

legesverordening 

2021

Betaalbaar duurzaam 

Deventer met een 

Energiefonds voor 

iedere inwoner

01-07-2020 GroenLinks en PvdA  (Raadsvergadering via 

Skype voor bedrijven 01-

07-2020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.2 

GL - 

Duurzaamheidsfonds - 

AANGENOMEN

C.J. Verhaar 

(Wethouder, 

GroenLinks)

voor begroting 

2021
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 Kleintje Duurzaamheid 01-07-2020 GroenLinks  (Raadsvergadering via 

Skype voor bedrijven 01-

07-2020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.3 

GL - Kleintje 

Duurzaamheid - 

AANGENOMEN

voor begroting 

2021

Integrale benadering 

met 

participatie/communicati

e proces via next step in 

het Energieplan 

01-07-2020 Gemeentebelang  (Raadsvergadering via 

Skype voor bedrijven 01-

07-2020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.4 

GB - Integrale 

benadering - 

AANGENOMEN

voor begroting 

2021


