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Concept besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 28 september 2017 

 

Datum vergadering 

28 september 2017 

 Locatie 

Gemeentehuis, raadzaal  

Aanvang 

20.30 uur 

Sluiting 

21.15 uur 

Voorzitter 

Burgemeester M.T.J. 

Blankers-Kasbergen 

 Griffier 

A.A. Swets 

  

Aanwezig: 

De dames J. Cace, P.D.A.M. Koek-Baks, C.R. Larson, L.D. Muusses en B.M. de Reijke 

De heren J. Alberts, A. Blom, G.J. Baerents, J.E. Bos, H.E. de Haan, M. Severiens en L. de 

Vré 

Wethouders C.C.M. Korrel, J.J. de Maa en M.C. van der Weele 

Gemeentesecretaris L.J. Heijlman 

 

Afwezig: mevrouw W.M.M. van den Brink-van Agtmaal, de heer F. Koorn, de heer P. Roos 

 

1. Opening van de vergadering  

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

- 

 

4. BENOEMINGEN 

 

4.a Benoeming raadslid (2017/51) 

 Voorgesteld besluit: 

 De heer J. Alberts te benoemen als raadslid. 

 

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heer J.E. Bos, mevrouw L.D. Muusses 

en mevrouw B.M. de Reijke, doet verslag van haar bevindingen; deze zijn positief. 

 

Besluit: Het voorstel wordt per acclamatie aangekomen. 

 

De heer Alberts legt de verklaring en belofte af. 

 

5. Vragenhalfuurtje 

De fractie GroenLinks stelt vragen over vergunningverlening voor het kappen van 

bomen langs de snelweg. Deze worden door het college beantwoord. 

 

De fractie OAA stelt vragen over speelplekken in Duivendrecht (glijbaan Bassilicumhof) 

en blauwe zone Ven. Deze worden door het college beantwoord. 

 

De fractie CDA stelt vragen over vrijwilligers satellietkazerne Ouder-Amstel. Deze 

worden door het college beantwoord. 

Burgemeester Blankers-Kasbergen doet de toezegging om het definitieve ontwerp van 

de satellietkazerne naar de raad te sturen en eveneens het verdere proces op schrift te 

stellen voor de raad, evenals informatie over de informatieavond voor omwonenden. 

 

De fractie PvdA stelt vragen over tekorten jeugdzorg en scheiden van plastic. Deze 

worden door het college beantwoord. 

 

De fractie VVD stelt vragen over AirBNB. Deze worden door het college beantwoord. 
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6.a Besluitenlijst raadsvergadering 6 juli 2017 

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

6.b Besluitenlijst raadsvergadering 13 juli 2017 

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

7. HAMERSTUKKEN 

 

7.a Vaststelling bestemmingsplan DNK Noordwest (2017/44) 

 Voorgesteld besluit: 

 het ontwerp bestemmingplan “DNK Noordwest” vast te stellen overeenkomstig de  

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0437.DNKNoordwest-VA01 met de bijbehorende bestanden, met in 

achtneming van de volgende wijzigingen: 

 • Op de verbeelding wordt het bouwvlak waarop het bedrijfsgebouw is geprojec-

 teerd ongeveer 15 meter naar het zuiden verplaatst; 

 • De toelichting wordt op diverse punten geactualiseerd en aangevuld. 

 geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen zoals bedoeld in  

 artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

7.b Geheim voorstel 

 

7.c Geheim voorstel 

 

Besluit: De voorstellen worden zonder stemming aangenomen; er zijn geen 

stemverklaringen. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 12 oktober 2017. 

 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

A.A. Swets 

 

 

 

 

M.T.J. Blankers-Kasbergen  

 


