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Aangenomen moties gemeenteraad Vaals
Motie confetti - Het Alternatief Nuj Lies versie 2 getekend .pdf; Motie 
Huishoudelijke hulp WMO - Raadsbreed getekend.pdf

Bijgaand ontvangt u een tweetal moties die zijn aangenomen door de gemeenteraad van Vaals in de 
raadsvergadering van 26 april 2021, met het verzoek om deze moties door te geleiden naar uw gemeenteraad.
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Constaterende dat:

2. Bij papieren confetti vaak gebruikt wordt gemaakt van inkt die schadelijk is voor de natuur;

Overwegende dat

1. De verspreide confetti schadelijk is voor stadsnatuur en de dieren;

3. Handhaving tegen het ‘verkeerde' confetti schier onmogelijk is;

*+. Het probleem bij de oorsprong zou aangepakt zouden moeten worden;

Verzoekt het college

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus aangenomen in de openbare raadsvergadering van 26 april 2021.

mr. B.G.P. Hoevenagel I.H. Leu/fessen

Griffier Voor/itti

t'

3. In de buitenlucht gebruikte en/of verspreide confetti op de grond en in het water terechtkomt en 

daarmee uiteindelijk valt onder zwerfafval;

1. De meeste confetti tegenwoordig van kunststof is, vaak met een metallic coating, en de meeste papieren 

confetti een glanzende plastic coating heeft;

De Rijksoverheid, zo mogelijk door tussenkomst van de VNG, op te roepen wetgeving door te voeren 

strekkende tot een verbod op de verkoop van niet-afbreekbaar feestmateriaal zoals confetti en 

serpentine;

5. De Rijksoverheid hier een verbod zou kunnen uitvaardigen overeenkomstig het verbod op 

wegwerpproducten, zoals plastic bordjes plastic roerstaafjes en rietjes;

Motie confetti en serpentine

De Gemeenteraad van Vaals, in vergadering bijeen op maandag 26 april 2021, gelezen het 
raadsvoorstel inzake de APV, gehoord de beraadslaging,

2. Dat er snel afbreekbare alternatieven op basis van organisch materiaal (zelfs van bladeren) beschikbaar 

zijn;
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Motie Huishoudelijke hulp WMO

De Gemeenteraad van Vaals, In vergadering bijeen op maandag 26 april 2021, gehoord de beraadslaging,

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus aangenomen in de openbare raadsvergadering van 26 april 2021.

mr. B.G.P. Hoevenagel messen Griffier

Griffier :itteiir mier

t

Roept het college op:
• Het Rijk te bewegen tot verbetering van de systematiek omtrent de voorziening 

huishoudelijke hulp in de WMO, bijv, door de implementatie van een eenvoudige doch 
effectieve inkomens- en vermogenstoets;

• De VNG te verzoeken deze materie mede inzet te maken van de gesprekken voor de 
Kabinetsformatie.

Vaststellende dat:
• Gemeenteraden meer grip willen krijgen op uitgaven in het sociaal domein;
• De uitgaven in het sociaal domein een belangrijk onderdeel uitmaken van de begroting van 

gemeenten.

Gehoord hebbende:
• De zorgen, geuit door de VNG, om de structurele financiën van gemeenten op orde te 

krijgen richting kabinetsformatie;
• Dat de slechte financiële positie van gemeenten mede wordt veroorzaakt door de aanzuigende 

werking van het abonnementstarief voor de huishoudelijke hulp;
• Dat het kabinet niet van plan is om gemeenten te compenseren voor de aanzuigende 

werking van het abonnementstarief;
• Dat vrijwel alle gemeenten het abonnementstarief een slechte maatregel vinden;
• Dat vrijwel alle gemeenten een stijging zien van de kosten voor huishoudelijke hulp.

Ir. H.M.H.

Overwegende dat:
• Huishoudelijke hulp op dit moment is ondergebracht binnen de WMO;
• Gemeenten verplicht zijn het abonnementstarief te hanteren;
• Dat dit verplicht abonnementstarief heeft geleid tot een grote toestroom van aanvragen voor 

huishoudelijke hulp, door mensen die dit in financieel opzicht zelf zouden kunnen bekostigen;
• Gemeenten binnen de WMO niet de mogelijkheid hebben om een inkomens- of vermogenstoets 

te doen op de ondersteuningsmaatregelen die worden toegekend in het kader van de WMO; of 
iemand in de bijstand zit of een half miljoen op de bank heeft staan, iedereen komt voor 
huishoudelijke hulp in aanmerking;

• Het moeilijk te verkroppen is dat de gemeentelijke financiën extra worden belast ter 
dekking van deze (onnodige) uitgaven binnen de WMO.


