
Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 

Nr

M

nd 

Indieners  Dictum

verzoekt het college:

cie Geplande 

afhandeling / 

overige 

opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-

punt 

Porte-

feuille 

houder

2018-

47

10 GL, PvdD, 

CU, S&S

Motie vuurwerkshow 

jaarwisseling

1.  te onderzoeken hoe een vuurwerkshow tijdens de viering van de jaarwisseling zou kunnen worden

     georganiseerd;

2.  de raad aan de hand van dit onderzoek in de gelegenheid te stellen om afweging te maken over de 

     haalbaarheid en wenselijkheid van het organiseren van een vuurwerkshow;

3.  in het onderzoek een inschatting te geven van het effect dat een vuurwerkshow zou hebben op de

     hoeveelheid vuurwerk die afgestoken wordt tijdens de jaarwisseling.

F&V In juni 2019 volgt brief motie Herstemming motie 

4 (van raads-

vergadering 26 

september 2018)

Den 

Oudsten

2019-

04

3 CDA, SP, 

VVD, Stad 

en 

Ommeland, 

100%, S&S

Het eerlijke verhaal in haar toekomstige raadsvoorstellen en collegebrieven geen stellingen op te nemen die zij niet kan 

onderbouwen of aantonen.

F&V motie Onroerende 

zaakbelastingen 

2019

de Rook

2019-

05

3 SP ID-kaart of paspoort is 

een stempas

1.  in de VNG en met de minister een gesprek aan te gaan of in Groningen geëxperimenteerd kan 

     worden op één of meerdere stembureaus met de mogelijkheid om te stemmen zonder de stempas,

     maar met legitimatie en digiD;

2.  om op deze wijze de opkomst te bevorderen in Groningen;

3.  hierin voorop te stellen dat er zoveel mogelijk gedaan moet worden om mogelijke drempels voor 

     kiesgerechtigden weg te nemen;

4.  de raad hierover wanneer mogelijk te informeren.

F&V motie Gemeenteraads-

verkiezingen 2018
den 

Oudsten

2019-

06

3 PvdD, S&S Wijs Groningers die 

geen Nederlands 

spreken op hun 

stemrecht

te onderzoeken op welke wijze mensen, die het Nederlands niet machtig zijn, beter over hun kiesrecht 

geïnformeerd kunnen worden.

F&V motie Gemeenteraads-

verkiezingen 2018
den 

Oudsten

2019-

07

4 PvdA, GL Een NPG voor, door 

en met inwoners

1.  inwoners van dorpen en wijken te betrekken bij de planvorming en uitvoering van 

      het NPG;

2.  de raad te informeren over de wijze waarop inwoners betrokken worden;

3.  inwoners van dorpen en wijken te faciliteren in het maken van deze 

      toekomstplannen;

4.  deze plannen als uitgangspunt te nemen voor de uitvoering van het NPG.

F&V motie Nationaal 

Programma 

Groningen

den 

Oudsten

In groen is verzoek aan griffie 1/1 2-5-2019


