Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Nieuw document

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening

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

Single-use plastics

27-03-2019

GroenLinks

(Raadsvergadering
27-03-2019 19:45)

2019-03-27 Motie vreemd - GL - C.J. Verhaar (Wethouder,
Single-use plastics GroenLinks)
AANGENOMEN

Samenwerking culturele
instellingen

19-06-2019

D66, Gemeentebelang, PvdA
en GroenLinks

(Raadsvergadering De raad draagt het college van 2019-06-19 Motie D66-PvdA19-06-2019 20:30) B&W op:
GL-GB - Samenwerking
culturele instellingen In samenspel met de culturele AANGENOMEN
instellingen, een brede
verkenning uit te voeren naar
concrete vormen van meer of
minder intensieve, en/of van
smalle tot brede
samenwerkingsmogelijkheden
binnen elk van de vijf
programmalijnen.
Per
samenwerkingsmogelijkheid
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.

Toelichting

C.J. Verhaar (Wethouder,
GroenLinks)

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

Op 15 januari 2021 heeft de raad de
voorkeur uitgesproken voor strategie 4 uit
het ambitiedocument wonen en
voorzieningen: versterken arbeidsmarkt ... en
verjongen. Het college heeft deze ambitie
uitgewerkt in een routekaart met
raadsvoorstel die de raad ontvangen heeft
op 9 juli (samen met het raadsvoorstel
woningbouwprogramma dorpen en
woningbouw Okkenbroek). Dit zal in het
najaar in de raad besproken worden.

Unaniem aangenomen

eind 2020

Het is op dit moment niet mogelijk om het
gebruik van single used plastics te evalueren
omdat er in 2020 vrijwel geen evenementen
hebben kunnen plaatsvinden. Aangezien het
op dit moment nog onzeker is wanneer en
op welke wijze evenementen weer kunnen
plaatsvinden, heeft het college besloten om
de evelauatie in ieder geval een jaar uit te
stellen. Zie de raadsmededeling van 5
februari 2021. Zie daarnaast maatregel 3 in
het op 11 november 2020 vastgestelde
Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan
2020-2024.
Op 18 november 2019 heeft er een
informatieavond voor aanvragers van
evenementen plaatsgevonden, met als
thema's duurzaamheid en veiligheid.

Unaniem aangenomen

maart 2020

Deze motie zal in samenhang met de
gelijknamige motie van 18 november 2020
worden afgehandeld. Zie voor de stand van
zaken de raadsmededeling voortgang
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024
van 25 maart 2021.

Raadsmededeling
Voortgang
Uitvoeringsprogramma
Cultuur Gemeente
Deventer

Unaniem aangenomen

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Pilot circulair bouwen (VJN
5.2)

03-07-2019

Gemeentebelang

De raad draagt het college van 2019-07-03 Motie 5-2 Gb - Pilot R. de Geest (Wethouder, PvdA) Voor
ciculair bouwen
en F.J.L. Rorink (Wethouder,
begroting
(Raadsvergadering: B&W op:
Voorjaarsnota
AANGENOMEN
CDA)
2020
14.00 uur 03-07Te onderzoeken of een pilot
2019 14:00)
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.

Toelichting

Nieuw document

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

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/wpcontent/uploads/2019/11/Nexteria_nl.mp4?_
=1). Dit traject bevind zich in de
onderhandelingsfase.

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

26-10

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 gemeente Deventer is
daarmee ook afhankelijk van de goede wil
van de bouwende partijen.
Budget Circulaire Hotspots
In de motie wordt ook het voorstel gedaan
om de dekking uit het budget circulaire
hotspots van programma 4 ‘Milieu en
Duurzaamheid’ te halen. Dit budget van 50k
euro is niet vrij besteedbaar. Dit is toegezegd
als onderdeel van het project van het DEP
‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen’ om
tussen bedrijven energie en grondstoffen uit
te wisselen. Projecten daar binnen zijn in
voorbereiding. Een van de
projectverkenningen is het bedrijventerrein
Westfalenstraat.
Beschermingsbewind (VJN 7.5) 03-07-2019

Deventer Sociaal en VVD

De raad roept het college van 2019-07-03 Motie 7-5 VVD-DS - R. de Geest (Wethouder, PvdA) voor
Beschermingsbewind
begroting
(Raadsvergadering: burgemeester en wethouders
Voorjaarsnota
AANGENOMEN
2020
op:
14.00 uur 03-072019 14:00)
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

Wethouder de Geest heeft de raad
bijgepraat tijdens de interne werksessies op
10 juni, bij Sociaal Actueel op 26 augustus
en bij de interne werksessie op 21 oktober
2020. Er wordt een convenant gesloten met
de bewindvoerders. Dit proces loopt nog.

Unaniem

Inclusieve gemeente (VJN 8.2) 03-07-2019

Deventer Sociaal en PvdA

De raad draagt het college van 2019-07-03 Motie 8-2 DS-PvdA R. de Geest (Wethouder, PvdA)
- Inclusieve gemeente
(Raadsvergadering: B&W op:
Voorjaarsnota
AANGENOMEN
14.00 uur 03-07Om betrokken organisaties te
2019 14:00)
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.

Zie de raadsmededeling van 9 juli 2021, 4
maart 2021, 5 november 2020 en 24
september 2020 voor de laatste stand van
zaken.

Unaniem

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Stadstroubadour (VJN 10.2)

03-07-2019

GroenLinks, Deventer Sociaal
en PvdA

De raad draagt het college van 2019-07-03 Motie 10-2 - GL-DS- C.J. Verhaar (Wethouder,
PvdA - Stadstroubadour
GroenLinks)
(Raadsvergadering: B&W op:
Voorjaarsnota
AANGENOMEN
14.00 uur 03-07De Stadstroubadour in te
2019 14:00)
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 cofinanciering 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.

Goed voorbeeld doet goed
volgen

03-07-2019

Deventer Sociaal en VVD

De raad roept het college van 2019-07-03 Motie 7-4 VVD-DS - R. de Geest (Wethouder, PvdA)
Goed voorbeeld doet goed
(Raadsvergadering: burgemeester en wethouders
Voorjaarsnota
volgen AANGENOMEN
op:
14.00 uur 03-072019 14:00)
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.

Toelichting

Nieuw document

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening
juni 2021

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

De stadstroubadour Maarten van Veen is op
1 januari 2020 gestart. Evaluatie zou na 2
jaar plaatsvinden. Door de corona
maatregelen is het moeilijk om het
stadstroubadourschap in te vullen. Het
college heeft in overleg met de
stadstroubadour besloten de periode met 1
jaar te verlengen tot eind 2022.

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). Er worden met DUWO
lokale afspraken gemaakt in verband met de
verplichte aanlevering van gegevens in het
kader van vroegsignalering. Vanuit de
landelijke branchevereniging voor
schuldhulpverlening (NVVK) zijn er
gesprekken gaande met de
branchevereniging van zowel ABN-AMRO
(de NBB) als Yards (De KBvG) in het kader
van het Schuldenknooppunt en Collectief
Schuldregelen. Naar verwachting gaat dit tot
verbetering van de samenwerking leiden
waardoor lokale afspraken niet nodig zullen
zijn. Het college wacht de uitkomst van deze
gesprekken af en zal de raad hierover
informeren (naar verwachting Q3 2021). De
samenwerking met Hoist lijkt verbeterd nu
het BAD nog meer heeft ingezet op
saneringskredieten.

Afdoening

Uitslag

19-17

2020-03-05 219
Raadsmededeling
Motie Goed
voorbeeld.pdf

Unaniem

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Natuurinclusief bouwen

10-07-2019

PvdA

(Raadsvergadering De raad draagt het college van 2019-07-10 - 19 Motie vreemd R. de Geest (Wethouder, PvdA) najaar 2019
10-07-2019 19:45) burgemeester en wethouders
PvdA - Natuurinclusief bouwen
AANGENOMEN
op om:

Toelichting

Nieuw document

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening

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.
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)

Democratische tango tussen
raad en college

26-02-2020

GroenLinks

(Raadsvergadering
26-02-2020 19:45)

2020-02-26 Motie vreemd GL - R.C. König
Democratische tango tussen
(Voorzitter/Burgemeester )
raad en college
AANGENOMEN

Voorjaar
2020

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Bij de kaveluitgifte van de tuinen van
Zandweerd wordt getest of de
Natuurinclusief Bouwen maatregelen voor
particulieren werkbaar zijn. De uitkomsten
hiervan worden met de raad gedeeld. Op 26
augustus 2020 heeft er een workshop
plaatsgevonden voor de woningcorporaties.
Zij zoeken regelmatig de stadsecoloog op
voor overleg. Zie verder de raadsmededeling
van 4 juni 2020 en 25 oktober 2019 voor de
voortgang.

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.
Moties die door de raad zijn aangenomen
worden voor de griffie in het RIS geplaatst.
Het college doet een motie doorgaans af met
een raadsmededeling en soms met een
concreet raadsvoorstel, uiteraard afhankelijk
van de aard en strekking van de motie. In het
RIS wordt de status van de motie
bijgehouden door de Concernstaf
(ondersteuning B&W). Daar worden ook
tussenberichten geplaatst over de uitvoering
van een motie (procesinformatie,
tussenstappen die gezet zijn of eventueel
uitgestelde afhandeling). Het RIS is 24/7 te
raadplegen. Het college geeft invulling aan
het actief informeren van de raad door het
actief bijhouden van het RIS en/of het sturen
van een raadsmededeling. Daarnaast
rapporteert het college 4x per jaar, per
overzicht bij de kwartaalrapportages, over de
stand van zaken afhandeling moties.
Afhankelijk van de aard en strekking van een
motie bekijkt het college per geval of over de
afdoening van een motie afstemming kan
worden gezocht met de indieners, zoals bij
de motie “Single Used Plastics” of de motie
“Betaalbaar duurzaam Deventer”. Dat is niet
bij elke motie nodig of relevant, bijvoorbeeld
waar het college gevraagd wordt lobby in te
zetten zoals de motie “overdracht sluis aan
Rijkswaterstaat” of daar waar het college
concreet gevraagd wordt iets te doen of te
regelen in de uitvoering.
Het college beschouwt een door de raad
aangenomen motie als een motie van de
gehele raad. Het college zal bij afdoening
van een motie de raad informeren.

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

2020-06-04 782
Raadsmededeling
Natuurinclusief
Bouwen.pdf

Afdoening

Uitslag

18-13

27-8

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Toelichting

Nieuw document

2020-05-27 Motie 4 RES PvdA-GB-GL-CU-DS-D66 Lokaal Eigenaarschap
(gewijzigd) AANGENOMEN
2020-05-27 Motie 6 RES - CU Onderzoek regionaal
energiebedrijf AANGENOMEN

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening

RES - Lokaal Eigenaarschap

27-05-2020

ChristenUnie, D66, Deventer
Sociaal, Gemeentebelang en
PvdA

(Raadsvergadering
(via Skype) 27-052020 22:00)

C.J. Verhaar (Wethouder,
GroenLinks)

RES - Onderzoek regionaal
energiebedrijf (Vooruitkijken
mét energiecoöperaties)

27-05-2020

ChristenUnie

(Raadsvergadering
(via Skype) 27-052020 22:00)

RES - Versterken biodiversiteit 27-05-2020
als uitgangspunt bij
zonneparken en windmolens

GroenLinks, Deventer Sociaal,
PvdA, ChristenUnie, D66 en
DENK

(Raadsvergadering
(via Skype) 27-052020 22:00)

2020-05-27 Motie 7 RES - GL - C.J. Verhaar (Wethouder,
Biodiversiteit - AANGENOMEN GroenLinks)

Betaalbaar duurzaam Deventer 01-07-2020
met een Energiefonds voor
iedere inwoner

GroenLinks en PvdA

(Raadsvergadering
via Skype voor
bedrijven 01-072020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.2 GL Duurzaamheidsfonds AANGENOMEN

Kleintje Duurzaamheid

01-07-2020

GroenLinks

(Raadsvergadering
via Skype voor
bedrijven 01-072020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.3 GL Kleintje Duurzaamheid AANGENOMEN

voor
begroting
2021

Integrale benadering met
participatie/communicatie
proces via next step in het
Energieplan

01-07-2020

Gemeentebelang

(Raadsvergadering
via Skype voor
bedrijven 01-072020 23:00)

2020-07-01 Motie 11.4 GB Integrale benadering AANGENOMEN

voor
begroting
2021

C.J. Verhaar (Wethouder,
GroenLinks)

C.J. Verhaar (Wethouder,
GroenLinks)

voor
begroting
2021

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

Echter daar waar raadsleden of -fracties
actief betrokken zijn geweest bij (het proces
tot) afdoening van de motie, zijn of worden
zij logischerwijs eerder geïnformeerd dan de
rest van de raad.
Indien een raadslid of -fractie niet of niet
geheel tevreden is over de afhandeling van
een motie dan is het aan de raad om een
volgende “danspas” te zetten en staan de
raad diverse raadsinstrumenten ter hand om
dit aan de orde te stellen, bijvoorbeeld door
de raadsmededeling van het college te
agenderen of vragen te stellen aan het
college. Het college ziet dit in de praktijk
overigens nauwelijks gebeuren.
De samenwerking tussen college en raad
wordt ook zichtbaar bij de voorbereiding van
verschillende werksessies zoals de
werksessies “Zwerfjongeren”, de “Expert
Meeting Windverkenning” en binnenkort bij
de “Binnenstadsavond” en het vervolgproces
windverkenning. Vanuit de griffie wordt dan
een tijdelijke werkgroep ingesteld bestaande
uit raadsleden en ambtenaren om dit voor te
bereiden.
In Deventer bestaat er een informele
omgang tussen raad, college en ambtelijke
organisatie waardoor het altijd mogelijk is om
naar de stand van zaken te informeren of
een toelichting te vragen op een
tussenbericht. Het college hecht er aan deze
werkwijze te continueren.

Unaniem

De raad heeft de RES 1.0 op 7 juli 2021
vastgesteld. Punt 1 uit het dictum van de
motie is als doelstelling verwerkt in de RES
1.0, hoofdstuk 9.
In de RES 1.0 wordt nadrukkelijk ruimte
geboden voor de verkenning van lokale
betrokkenheid en de impact daarvan. De
RES 1.0 is door de raad vastgesteld op 7 juli
2021.
De raad heeft de RES 1.0 op 7 juli 2021
vastgesteld. Biodiversiteit is verwerkt in het
RES bod 1.0, hoofdstuk 6 Ruimtelijke
Kwaliteit. Biodiversiteit wordt verder
meegenomen in de op te stellen ruimtelijke
onderzoeksagenda. Deze wordt in Q4 van
2021 opgesteld.

29-7

Mei 2021: Er is een
duurzaamheidskredietregeling ontwikkeld
voor Zandweerd waarmee een deel van de
motie is ingevuld. Zie de raadsmededeling
van 29 april 2021.
2 juli 2021: Binnen de RRE is een bedrag
vrijgemaakt van € 50.000,-. Hiermee kan een
subsidieregeling Kleintje Duurzaamheid
worden ingericht. De subsidievoorwaarden
worden in de zomer van 2021 uitgewerkt,
zodat de subsidie vanaf de start van het
nieuwe stookseizoen beschikbaar is voor
bewoners/organisaties. Voor meer informatie
zie de raadsmededeling.

30-7

Nov 2020: Er heeft overleg plaatsgevonden
over de voortgang van de uitvoering met de
indiener van de motie. Zie de
raadsmededeling van 19 november 2020:
Het college start in januari 2021 met het
proces om te komen tot de 'next stepping
stone' van hetEnergieplan. Het is een
herijking van het huidige Energieplan,
inclusief de invulling van de steppingstones
in de periode 2022-2024. Dit integrale
document wordt de raad aangeboden in
februari 2022.

29-7

29-7

30-7

2020-11-19 1945
Raadsmededeling
Integraliteit
Energieplan.pdf

26-11

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

RES en Leefbaarheid

23-09-2020

CDA

(Raadsvergadering
(via MS Teams) 2309-2020 20:15)

2020-09-23 Motie 3 CDA - RES C.J. Verhaar (Wethouder,
en Leefbaarheid
GroenLinks)
AANGENOMEN

Verkabeling
hoogspanningsleidingen in
Deventer

11-11-2020

GroenLinks

(Raadsvergadering De raad draagt het college van
Begroting 14.00 uur B&W op:
11-11-2020 14:00) - Een haalbaarheidsonderzoek
door TenneT uit te laten voeren
en de raad op de hoogte te
brengen van de uitkomsten. In
dit onderzoek een onderscheid
te maken in deelgebieden qua
kosten en effecten.
- Nader in kaart te brengen
welke
ontwikkelingsmogelijkheden er
kunnen ontstaan voor o.a.
woningbouw, toerisme &
recreatie, verbetering openbaar
groen op de diverse locatie 's
waar de hoogspanningsmasten
mogelijk zullen worden
vervangen door ondergrondse
kabels.
- Bij de Voorjaarsnota 2021 de
resultaten aan de raad aan te
bieden met daarbij een
oplegnotitie van de financiële
consequenties
(kosten/opbrengsten).

2020-11-11 Motie 4.2 GL Verkabeling
hoogspanningsleidingen in
Deventer AANGENOMEN

Kwaliteit dienstverlening Werk
en Inkomen op peil houden

11-11-2020

GroenLinks

(Raadsvergadering De raad draagt het college van
Begroting 14.00 uur B&W op:
11-11-2020 14:00) De kwaliteit van de
gemeentelijke uitvoering van de
Participatiewet en
Inkomensondersteuning op peil
te houden;
- Ook in 2021 extra capaciteit in
te zetten om de stijging van het
aantal uitkeringsgerechtigden
op te vangen;
- Wanneer de mogelijk extra
kosten hiervoor niet binnen het
eigen programma opgevangen
kunnen worden, bij de raad met
een ander voorstel te komen.

2020-11-11 Motie 7.1 Kwaliteit
dienstverlening Werk en
Inkomen op peil houden
AANGENOMEN

Zorgconcepten

11-11-2020

PvdA

(Raadsvergadering De raad draagt het college op: 2020-11-11 Motie 8.2 PvdA Begroting 14.00 uur
Zorgconcepten AANGENOMEN
11-11-2020 14:00) Een plan van aanpak voor
Deventer op te stellen met
betrekking tot de besteding van
de € 500.000,- en de uitvoering
van de Zorgvisie.
In het plan van aanpak worden
de doelen en doelstellingen
beschreven en wordt
aangegeven welke activiteiten
worden ondernomen om deze
doelen te behalen.
Op het moment dat de
Zorgvisie openbaar is deze,
gezamenlijk met het
voorgenoemde plan van
aanpak, ter bespreking voor te
leggen aan de raad.

Toelichting

Nieuw document

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening

Voor VJN
2021

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

De RES 1.0 is vastgesteld tijdensde
raadsvergadering van 7 juli 2021.
Leefbaarheid is verwerkt in het RES bod 1.0,
hoofdstuk 6 Ruimtelijke Kwaliteit.
Leefbaarheid wordt verder meegenomen in
de op te stellen ruimtelijke
onderzoeksagenda. Deze wordt in Q4 van
2021 opgesteld.

25-9

Zie de raadsmededeling van 21 mei 2021
voor de stand van zaken. Het
onderzoekstraject vraagt meer tijd om tot
een zorgvuldig besluitvormingstraject te
komen.

34-3

September 2021: Dit is tot nu toe niet aan de
orde aangezien de instroom van nieuwe
uitkeringsgerechtigen lager is dan verwacht.

30-7

30-7

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Samenwerking culturele
instellingen

18-11-2020

Gemeentebelang en CDA

(RaadstafelDe raad draagt het college van 2020-11-18 Motie Gb vergadering 18-11- B&W op:• Conform de motie
Samenwerking culturele
2020 20:40)
instellingen AANGENOMEN
‘Samenwerking culturele
instellingen’ concreet inzicht te
geven in de financiële
consequenties
(synergievoordelen) van een
vergaande samenwerking
tussen culturele instellingen
binnen en tussen de
programmalijnen.• Op basis
van dit concrete inzicht aan te
geven wat de inhoudelijke
gevolgen zijn voor de
(structurele) budgettaire ruimte
en de ambities van de culturele
instellingen, uitgaande dat het
huidige financiële kader
gehandhaafd blijft.• De
informatie, tegelijkertijd met de
verkenning Cultureel Vastgoed
(zie raadsmededeling van 30
juni 2020) uiterlijk in maart
2021 aan te bieden aan de
raad, zodat de raad in staat is
om integrale afwegingen te
maken.

Kwaliteit dienstverlening
Schuldhulpverlening op peil
houden

11-11-2020

GroenLinks

(Raadsvergadering
Begroting 14.00 uur
11-11-2020 14:00)

Voortgangsmonitor
Transitievisie warmte

17-03-2021

Deventer Sociaal, GroenLinks,
PvdA en VVD

(Raadsvergadering
via MS Teams 1703-2021 19:45)

Doorstart SOK S-Park

17-03-2021

D66, PvdA en VVD

Coronasteungeld voor cultuur

17-03-2021

Clustering Energieprojecten
(RES)

29-04-2021

PvdA

(Raadsvergadering
(vervolg van 28
april) 29-04-2021
20:00)

Energiebesparing in de
gebouwde omgeving (RES)

29-04-2021

Deventer Sociaal, Deventer
Belang en GroenLinks

(Raadsvergadering
(vervolg van 28
april) 29-04-2021
20:00)

2021-04-28 Motie
Energiebesparing (GL-DB-DS)
AANGENOMEN

C.J. Verhaar (Wethouder,
GroenLinks)

Plan MER (RES)

29-04-2021

PvdA

(Raadsvergadering
(vervolg van 28
april) 29-04-2021
20:00)

2021-04-28 Motie Plan MER
(PvdA) AANGENOMEN

C.J. Verhaar (Wethouder,
GroenLinks)

Volgen Zonneladder (RES)

29-04-2021

CDA en Gemeentebelang

(Raadsvergadering
(vervolg van 28
april) 29-04-2021
20:00)

2021-04-28 Motie Volgen
Zonneladder (GB-CDA)
AANGENOMEN

Zon op daken bedrijventerrein

28-04-2021

Gemeentebelang

(Raadsvergadering
28-04-2021 19:45)

2021-04-28 Motie GB - Zon op
daken bedrijventerrein
AANGENOMEN

Motorenoverlast

29-04-2021

Deventer Sociaal, GroenLinks,
PvdA en VVD

(Raadsvergadering
(vervolg van 28
april) 29-04-2021
20:00)

2021-04-29 Motie vreemd PvdAGL-VVD-DS - Motorenoverlast
AANGENOMEN

(Raadsvergadering
via MS Teams 1703-2021 19:45)
D66, GroenLinks, PvdA en VVD (Raadsvergadering
via MS Teams 1703-2021 19:45)

Toelichting

Nieuw document

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening
maart 2021

2020-11-11 Motie 8.1 GL Kwaliteit dienstverlening
Schuldhulpverlening op peil
houden AANGENOMEN
2021-03-17 Motie GL-VVD-DSPvdA - Voortgangsmonitor
transitievisie warmte AANGENOMEN
2021-03-17 Motie PvdA D66
VVD - Doorstart SOK S-Park AANGENOMEN
2021-03-17 Motie vreemd D66VVD-GL-PvdA Coronasteungeld voor cultuur AANGENOMEN
2021-04-28 Motie Clustering
C.J. Verhaar (Wethouder,
Energieprojecten (PvdA)
GroenLinks)
AANGENOMEN

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

Deze motie zal in samenhang met de
gelijknamige motie van 19 juni 2019 worden
opgepakt en afgehandeld. Zie voor de stand
van zaken de raadsmededeling voortgang
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024
van 25 maart 2021.

19-18

September 2021: Dit is tot nu toe niet aan de
orde aangezien er geen sprake is van een
toename in het aantal clienten in de
schuldhulpverlening.

Unaniem aangenomen

september
2021

24-12

20-16
24-11

Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad de
RES 1.0 vastgesteld. In de RES 1.0 is
opgenomen dat de wijze waarop en de mate
waarin energieprojecten worden geclusterd
we op sub-regionaal niveau verder gaan
vormgeven.
De RES 1.0 is tijdens de raadsvergadering
van 7 juli 2021 vastgesteld. In de RES 1.0 is
energiebesparing concreet meegenomen als
eerste stap in de verduurzaming. Zie
hoofdstuk 8.4.
De RES 1.0 is vastgesteld tijdens de
raadsvergadering van 7 juli 2021. Op welke
manier een planMER het beste uitgevoerd
kan worden, wordt verder meegenomen in
de op te stellen ruimtelijke
onderzoeksagenda, zie hoofdstuk 6 van de
RES 1.0. De onderzoeksgenda wordt in Q4
van 2021 opgesteld.

Eerstvolgen
de
halfjaarlijke
informatiem
oment
juni 2021

23-14

Raadsvoorstel RES-1.0
Gemeente Deventer

Unaniem aangenomen

24-13

Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad de
RES 1.0 vastgesteld. In de RES 1.0 is
opgenomen om een concrete monitoring op
de zonneladder toe te passen, zie hoofdstuk
4.
dit informatiemoment moet nog door de raad
zelf via de agendacommissie ingepland
worden.

27-10

het gesprek met betrokkenen heeft begin
juni 2021 plaatsgevonden.
Met de raadsmededeling van 15 juni 2021,
nr. 2069, heeft de raad de eerste stand van
zaken van het gesprek ontvangen. In het
najaar komt een vervolggesprek.

22-15

Unaniem aangenomen

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Brede collectie Historisch
Centrum Overijssel

26-05-2021

GroenLinks en PvdA

(Raadsvergadering De raad draagt het college van
(plenair digitaal
B&W op:
deel) 26-05-2021
22:30)
Mandaat te geven aan HCO om
- naast de bestaande opdracht particuliere archiefcollecties toe
te voegen aan de collectie;
In het najaar 2021 de Deventer
Erfgoedagenda te delen met de
raad;

Toelichting

Nieuw document

2021-05-26 Motie vreemd PvdAGL - Brede collectie Historisch
Centrum Overijssel AANGENOMEN

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening
najaar 2021

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

Unaniem aangenomen

Waarin ook aan de ambities
voor een actuele en relevante
brede Deventer collectie - dat
gericht is op betrokkenheid van
inwoners - verder inhoud wordt
gegeven.
Hulp aan slachtoffers
toeslagenaffaire

26-05-2021

CDA, ChristenUnie, D66,
(Raadsvergadering
(plenair digitaal
DENK, Deventer Belang,
Deventer Sociaal, DeventerNu, deel) 26-05-2021
Gemeentebelang, GroenLinks, 22:30)
PvdA en VVD

De raad draagt het College op: 2021-05-26 Motie vreemd T
duurt te lang - hulp aan
slachtoffers toeslagenaffaire Bij het rijk aan te dringen,
AANGENOMEN
samen met de andere
gemeenten, om met snelle en
uitvoerbare oplossingen te
komen voor alle gedupeerden
en daarbij de druk op het rijk op
te voeren van een spoedige
afhandeling van de individuele
dossiers
Gedupeerden actief te blijven
benaderen voor inventarisatie
van eventueel benodigde hulp
en deze te bieden binnen de
mogelijkheden die er zijn.

Beeldkwaliteitsplan Binnenstad 26-05-2021

CDA

(Raadsvergadering De Raad roept het College op: 2021-05-26 Motie CDA (plenair digitaal
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad deel) 26-05-2021
Te onderzoeken of en op welke AANGENOMEN
22:30)
manier een gevelfonds voor de
Deventer binnenstad een
gewenst instrument kan zijn om
pandeigenaren te stimuleren
om hun winkelpui in lijn te
brengen met het nieuwe
beeldkwaliteitsplan.
Bij dit onderzoek in overleg te
treden met Stichting Deventer
Binnenstadsmanagement
(SDBM) en specifiek de
vastgoedeigenaren verenigd in
Stichting Deventer Binnenstad
Vastgoedeigenaren (SDBV).
De Raad daarover uiterlijk eind
derde kwartaal 2021 te
informeren.

Verduurzaming Binnenstad

Deventer Belang

(Raadsvergadering De raad draagt het college van 2021-05-26 Motie DB (plenair digitaal
Verduurzaming Binnenstad B&W op:
deel) 26-05-2021
AANGENOMEN
22:30)
De raad zo spoedig mogelijk te
informeren wanneer er nieuwe
mogelijkheden en / of
technieken zijn die kunnen
bijdragen aan de
verduurzaming van gebouwen
en tegelijkertijd de
beeldkwaliteit van de
binnenstad behouden of
verbeteren.
Deze nieuwe mogelijkheden
en/of technieken vervolgens te
verwerken in het
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
en dit aangepaste plan ter
vaststelling aan de raad aan te
bieden.

26-05-2021

Unaniem aangenomen

3e kwartaal
2021

30-7

Unaniem aangenomen

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Historische status Molukse
graven

07-07-2021

VVD

(Vervolg
(Uitgestelde stemming
Raadsvergadering raadsvergadering VJN 30 juni
VJN (stemmen) 07- 2021)
07-2021 18:30)

2021-06-30 Motie 1.1 VVD-D66
- Historische status Molukse
Graven - AANGENOMEN

voor
behandeling
begroting
2022

Toezicht en Handhaving

07-07-2021

CDA, ChristenUnie en
GroenLinks

(Vervolg
(Uitgestelde stemming
Raadsvergadering raadsvergadering VJN 30 juni
VJN (stemmen) 07- 2021)
07-2021 18:30)

2021-06-30 Motie 2.1 GL-CUCDA Toezicht en Handhaving AANGENOMEN

september
2021 / voor
de
begrotingsb
ehandeling
2022

Vaart in de Haven:
Schutgelden

07-07-2021

VVD en GroenLinks

(Vervolg
(Uitgestelde stemming
Raadsvergadering raadsvergadering VJN 30 juni
VJN (stemmen) 07- 2021)
07-2021 18:30)

2021-06-30 Motie 3.1 GL-VVD
Haven schutgelden AANGENOMEN

voor
behandeling
begroting
2022

Vaart in de Haven: Overdracht
sluis aan Rijkswaterstaat

07-07-2021

Gemeentebelang

(Vervolg
(Uitgestelde stemming
Raadsvergadering raadsvergadering VJN 30 juni
VJN (stemmen) 07- 2021)
07-2021 18:30)

Bankjes voor iedereen

07-07-2021

PvdA

Speelplekken voor broodnodige 07-07-2021
beweging

100.000 plus Bomenplan

Output Omgevingsdienst

Toelichting

Nieuw document

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

er is een raadsvoorstel in wording m.b.t.
overnemen grafrechten en plaatsen
herdenkingsbord. Het streven is dit in te
dienen bij de behandeling van of op te
nemen in de begroting 2022 in november
a.s.
Het college biedt eind september zowel het
beleidsplan VTH als het
uitvoeringsprogramma VTH ter consultatie
aan de gemeenteraad aan. Uitbreiding van
de ambtelijke capaciteit voor bouw- en
woningtoezicht en toezicht op de naleving
van de Alcoholwet zullen bij de
begrotingsbehandeling half september door
het college worden afgewogen.

Unaniem aangenomen

In de concept-begroting 2022 is een claim
opgevoerd voor de dekking van de haven/schutgelden. Er moeten namelijk nog wel
inspanningen worden verricht en kosten
worden gemaakt op dit vlak. Deze dekking
kan alleen gevonden worden binnen de
algemene middelen want binnen het
programma Leefomgeving is hier nu geen
dekking meer voor. De begroting moet in
november a.s. nog vastgesteld worden door
college en raad

19-18

2021-06-30 Motie 3.2 Gb Overdracht sluis AANGENOMEN

De wethouder Leefomgeving zal namens het
college een gesprek met Rijkswaterstaat
gaan voeren waarin hij de overdracht van de
sluis bespreekbaar maakt. Dit gesprek zal
ingepland gaan worden in het najaar 2021
waarna terugkoppeling aan de raad volgt.

24-13

(Vervolg
(Uitgestelde stemming
Raadsvergadering raadsvergadering VJN 30 juni
VJN (stemmen) 07- 2021)
07-2021 18:30)

2021-06-30 Motie 3.3 PvdA Bankjes voor iedereen AANGENOMEN

Voor het onderzoek en voor de uitvoering
zijn claims ingediend in de concept-begroting
2022. Deze moties willen we zowel in
onderzoek als in uitvoering gaan combineren
met de motie t.a.v. de speelplekken. De
begroting moet nog wel in november 2021
worden vastgesteld door college en raad.

23-14

CDA

(Vervolg
(Uitgestelde stemming
Raadsvergadering raadsvergadering VJN 30 juni
VJN (stemmen) 07- 2021)
07-2021 18:30)

2021-06-30 Motie 3.4 CDA
F.J.L. Rorink (Wethouder,
Speelplekken voor broodnodige CDA)
beweging - AANGENOMEN

voor
behandeling
begroting
2022

Voor het onderzoek en voor de uitvoering
zijn claims ingediend in de concept-begroting
2022. Deze moties willen we zowel in
onderzoek als in uitvoering gaan combineren
met de motie t.a.v. de bankjes. De begroting
moet nog wel in november 2021 worden
vastgesteld door college en raad.

36-1

07-07-2021

Deventer Belang

(Vervolg
(Uitgestelde stemming
Raadsvergadering raadsvergadering VJN 30 juni
VJN (stemmen) 07- 2021)
07-2021 18:30)

2021-06-30 Motie 4.2 DB 100.000 plus Bomenplan AANGENOMEN

1 november
2021

07-07-2021

Deventer Belang

(Vervolg
(Uitgestelde stemming
Raadsvergadering raadsvergadering VJN 30 juni
VJN (stemmen) 07- 2021)
07-2021 18:30)

2021-06-30 Motie 4.3 DB Output omgevingsdienst AANGENOMEN

F.J.L. Rorink (Wethouder,
CDA)

voor
behandeling
begroting
2022

21-16

Ambtelijk wordt
Unaniem aangenomen
vanuit het
programma
Leefomgeving
contact
opgenomen met de
provincie om te
kijken wat de
mogelijkheden en
de kansen zijn
t.a.v. de uitvoering
van deze motie.
Het college komt
naar de raad toe
daar in de
komende maanden
op terug met de
uitkomsten hiervan.
in het programma
Leefomgeving is
geen dekking voor
dit plan.

33-4

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Vergadering van

Toelichting

Nieuw document

Onderzoek uitrol Geldfitspreekuur

07-07-2021

PvdA

(Uitgestelde stemming
raadsvergadering VJN 30 juni
2021)

2021-06-30 Motie 7.1 PvdA Uitrol Geldfit - AANGENOMEN

Extra bijverdiensten bij
bijstandsuitkering

07-07-2021

CDA en Deventer Sociaal

(Uitgestelde stemming
raadsvergadering VJN 30 juni
2021)

2021-06-30 Motie 7.2 CDA-DS Extra bijverdiensten bij bijstand AANGENOMEN

34-3

Inzet op preventie

07-07-2021

PvdA

(Vervolg
Raadsvergadering
VJN (stemmen) 0707-2021 18:30)
(Vervolg
Raadsvergadering
VJN (stemmen) 0707-2021 18:30)
(Vervolg
Raadsvergadering
VJN (stemmen) 0707-2021 18:30)
(Vervolg
Raadsvergadering
VJN (stemmen) 0707-2021 18:30)

(Uitgestelde stemming
raadsvergadering VJN 30 juni
2021)

2021-06-30 Motie 8.1 PvdA Inzet op preventie AANGENOMEN

27-10

(Uitgestelde stemming
raadsvergadering VJN 30 juni
2021)

2021-06-30 Motie 9.2 VVD Deventer zwerfjongeren vrij AANGENOMEN

Deventer zwerfjongeren vrij (vrij 07-07-2021
van dak- en thuisloze jongeren)

VVD

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

29-8

zie bij motie onderzoek zwerfjongeren. Met
de raadsmededeling nr. 432, d.d. 04-032021, is het onderzoek naar de raad gegaan
en besproken op 31 maart 2021, gevolgd
door raadsmededeling nr. 1236, d.d. 21-52021, over het gehele onderzoek. Voorts is
er 13 juli 2021 een raadsmededeling (2021002015) naar de raad gegaan met een
samenvatting van de gehouden
bijeenkomsten met de raad. Tevens zijn alle
lopende onderzoeken gemeld. In de
raadsmededeling wordt de raad voorgesteld
om in het najaar (als de resultaten van het
onderzoek bekend zijn) een bijeenkomst te
houden over de duiding van het vervolg
Hierin zal de motie meegenomen worden.

34-3

Op de nu voorliggende motie is geen termijn
van toepassing.
Burgerweeshuis op het
voorportaal

07-07-2021

D66

Locatie-besluit Burgerweeshuis 07-07-2021

D66

Fabrieksschoorsteen Coberco

07-07-2021

Gemeentebelang en
GroenLinks

Hondenbelasting

07-07-2021

Deventer Belang

Bomenbeleidsplan vervolg

07-07-2021

GroenLinks

Tijdige, volledige en
transparante communicatie
over openbaar groen –
bomenkap)

07-07-2021

GroenLinks

Vervolg- en
07-07-2021
besluitvormingsproces richting
RES 2.0 (GL)
Beleid voor Collectief
07-07-2021
Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO)

GroenLinks
CDA, D66 en GroenLinks

(Vervolg
Raadsvergadering
VJN (stemmen) 0707-2021 18:30)
(Vervolg
Raadsvergadering
VJN (stemmen) 0707-2021 18:30)
(Vervolg
Raadsvergadering
VJN (stemmen) 0707-2021 18:30)
(Vervolg
Raadsvergadering
VJN (stemmen) 0707-2021 18:30)
(Raadsvergadering
(via MS Teams) 0707-2021 22:31)

2021-06-30 Motie 10b.1 D66 Burgerweeshuis op het
voorportaal - AANGENOMEN

33-4

(Uitgestelde stemming
raadsvergadering VJN 30 juni
2021)

2021-06-30 Motie 10b.2 D66 Locatiebesluit Burgerweeshuis AANGENOMEN

20-17

(Uitgestelde stemming van
raadsvergadering VJN van 30
juni 2021)

2021-06-30 Motie 10b.3 GL-Gb
- Fabrieksschoorsteen Coberco
- AANGENOMEN

(uitgestelde stemming van
raadsvergadering VJN van 30
juni 2021)

2021-06-30 Motie 12.1 DB Hondenbelasting 2021 AANGENOMEN

voor
behandeling
begroting
2022
september
2021

27-10

F.J.L. Rorink (Wethouder,
CDA)

voor
behandeling
begroting
2022

19-18

(Raadsvergadering
(via MS Teams) 0707-2021 22:31)

2021-07-07 Motie GL F.J.L. Rorink (Wethouder,
Communicatie over bomenkap CDA)
AANGENOMEN

voor
behandeling
begroting
2022

(Raadsvergadering
(via MS Teams) 0707-2021 22:31)
(Raadsvergadering
(via MS Teams) 0707-2021 22:31)

2021-07-07 Motie Vervolg- en
besluitvormingsproces richting
RES 2.0 (GL) AANGENOMEN
2021-07-07 Motie vreemd GLD66-CDA - Beleid CPO
AANGENOMEN

In het kader van het vervolg
2021-07-07 Motie GL Bomenbeleidsplan vervolg
van het groenbeleidsplan
worden voor de begroting 2022 AANGENOMEN
financiële middelen
aangevraagd. Deze begroting
dient in november 2021 nog
wel vastgesteld te worden door
college en de raad.

C.J. Verhaar (Wethouder,
GroenLinks)

26-11

Dit gaat in de komende maanden opgepakt
worden maar het zal nog wel even duren
voordat dit voorgelegd kan worden omdat de
werkdruk bij de betrokken medewerkers
momenteel erg hoog is. Er zal bezien
moeten worden of dit misschien uitbesteed
moet of kan worden.

21-16

33-4
november
2021

Unaniem aangenomen

Titel

Datum motie

Fractie(s)

Bergweide 3-4 en
Havenkwartier

07-07-2021

D66, PvdA, GroenLinks en VVD (Raadsvergadering
(via MS Teams) 0707-2021 22:31)

Vergadering van

Toelichting

Nieuw document

2021-07-07 Motie vreemd PvdAD66-VVD-GL - Bergweide 3-4
en Havenkwartier
AANGENOMEN

Portefeuillehouder

Termijn
afdoening

Verwachte
datum
afdoening

Stand van zaken

Conform de motie zal in september 2021
een proces worden gestart om met de
externe stakeholders in gesprek te gaan. In
plaats van - zoals de motie aangeeft - een
gewijzigd ontwikkelbeeld voor te leggen aan
de raad, wordt voorgesteld een
gemeentelijke kadermemo op te stellen.
Deze memo reageert op het ontwikkelbeeld
dat in gezamenlijkheid is opgesteld. Het is
niet netjes eenzijdig het ontwikkelbeeld (een
document van een externe waarbij de
gemeente één van de partners is) te
wijzigen. Als de raad akkoord met de
kadermemo is, zal t.z.t. de Omgevingsvisie
worden aangepast.

Datum
afgedaan

Nieuw document afd.

Afdoening

Uitslag

24-13

