Wijzigingsvoorstellen en stand van zaken

Datum
Nr.
8-11-2012 4.1

Fractie
GroenLinks

Programma
Milieu

Voorstel
Besluit raad
Proeven afvalinzameling In ieder geval
Het voorstel is unaniem
een proef doen met het apart inzamelen van aangenomen (35-0).
plastic afval.

Commissie
Cie SOB

Behandelaar
Jaspert Verplanke

AOV

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Voorkomen leegstand van kantoren
Onderzoek doen naar mogelijkheden om
leegstaande kantoren in Purmerend te
bestemmen voor jongerenwoningen.

Stand van zaken
Afdeling
Reactie wethouder Hegger: de proef UIT
loopt en wordt behandeld in de raad
van 28 mei 2015.
Februari 2016: zie aangenomen
moties 2014-2018. Gebruik
plasticcontainers extra monitoren vóór
zomer 2016. Raad infomeren over
voortgang.
MO/Wonen
Is afgerond en in september 2015
Het voorstel is
gedeeld met de raad. Het heeft vier
aangenomen.
Voor: Trots op Nederland, projecten op geleverd waarvan er 3 in
fase zitten van het aanvragen van de
Stadspartij, GroenLinks,
omgevingsvergunning en 1 in de
D66, PvdA, AOV,
LeefbaarPurmerend2001, initiatieffase. Beleid wordt verder
SP en dhr. Scharn (CDA) opgenomen in de geactualiseerde
woonvisie.
(26).
Tegen: VVD en mevrouw
Tijmstra (CDA) en dhr.
Duijker (CDA) (9).

Cie SOB

Roel Gerritsen

6-11-2014 4.5a PvdA en Leefbaar
Purmerend

Paragraaf milieu

Het voorstel is unaniem
aangenomen (35-0).

Februari 2016: behandeling
strategisch afvalbeleidsplan staat
gepland voor juni 2016.

UIT

Cie SOB

Jaspert Verplanke

6-11-2014 6.6

Paragraaf Beheer
openbare ruimte

Afvalinzameling In 2015 een concreet
voorstel naar de raad waarbij vooraf de
inwoners geconsulteerd worden over
mogelijke methoden om meer te doen aan
afvalscheiding. Tevens punt 2 (alternerend
inzamelen) onder hoofdstuk 4.1.1 Prestatie
Milieubeheer schrappen.
Aanpassen beeldkwaliteit openbare
ruimte Het schrappen van de
doelstellingentabel op blz. 51 en een
nieuwe doelstellingentabel voor de
kadernota 2016 in overleg met de raad op
te stellen.

Het voorstel is unaniem
aangenomen (35-0).

Op 24 maart 2015 vindt een vervolg- SB
bespreking met de raad plaats over de
beeldkwaliteit. Dit in vervolg op de op
26 september gehouden fietstocht
door Purmerend. Tijdens deze
vervolgbespreking is afgesproken de
beeldkwaliteit in heel Purmerend vast
te stellen op beeldkwaliteit C. Daarbij
werd niet gekozen voor accenten
hierop in bijvoorbeeld Centrum en
wijkwinkelcentra.
Februari 2016: op 5 november 2015 is
afgesproken dat de afweging
plaatsvindt bij de midtermrevieuw
(kadernota 2017).

Cie SOB

Joop van Workum

SOB

N. Johansson

8-11-2012 7.2

5-11-2015

PvdA, CDA, VVD,
GroenLinks en D66

10 D66, PvdA,
Beheer openbare
GroenLinks, CDA en ruimte
VVD

Behoud van speelplaatsen. Voorstel A3
schrappen.

Unaniem

SB

Wijzigingsvoorstellen en stand van zaken

5-11-2015

12 D66 en PvdA

Bereikbaarheid

Budget aanpassingen verkeersveiligheid
rondom scholen verminderen.
Verkeersveiligheid rondom scholen heeft
structurele aandacht nodig van alle
betrokkenen.

Unaniem

5-11-2015

16 CDA en D66

Beheer openbare
ruimte

“Verbeteren kwaliteitsniveau buitenruimte
van C naar A” ad € 106.000,‐ toevoegen
aan de keuzes extra uitgaven midterm
review/kadernota 2017 (IV. Fin.overzicht
alle keuzes, onderdeel keuzes
extra uitgaven).

Voor: alle fracties m.u.v.
AOV en VVD (27).
Tegen: AOV en VVD (8).

Het wijzigingsvoorstel om de
bezuiniging te schrappen is
aangenomen. Het wijzigingsvoorstel
wordt derhalve van deze lijst
afgehaald.
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J. Meijerink
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SOB

J. Workum

