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Concept besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 9 november 2017 

 

Datum vergadering 

9 november 2017 

 Locatie 

Gemeentehuis, raadzaal  

Aanvang 

20.00 uur 

Sluiting 

00.05 uur 

Voorzitter 

Burgemeester M.T.J. Blan-

kers-Kasbergen 

 Griffier 

A.A. Swets 

  

Aanwezig: 

De dames W.M.M. van den Brink-van Agtmaal, 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, F. Koorn (t/m agen-

dapunt 8.b), P. Roos, M. Severiens en L. de Vré 

Wethouders C.C.M. Korrel (t/m agendapunt 8.c), J.J. de Maa en M.C. van der Weele 

Gemeentesecretaris L.J. Heijlman 

 

1. Opening van de vergadering 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

Agendapunt 8.b zal worden behandeld voorafgaand aan 8.a, omdat er voor agendapunt 

8.b veel publiek aanwezig is. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

Moties en amendementen worden vanaf nu digitaal weergegeven. 

 

4. Vragenhalfuurtje 

De fractie Ouder-Amstel Anders stelt vragen over groot onderhoud Azaleastraat, vrijge-

vestigde zorgaanbieders en fietsenrekken station Rijksstraatweg. Deze worden door het 

college beantwoord. 

 

Wethouder De Maa doet de toezegging om na te gaan of al bekend is wanneer groot 

onderhoud in de Azalestraat gaat plaatsvinden. 

 

5. BENOEMINGEN 

 

5.a Benoeming commissielid (2017/72) 

 Voorgesteld besluit: 

 Mevrouw L. Kreca-Jurkovic (Ljiljana) te benoemen als commissielid voor Groen-

 Links. 

 

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heer M. Severiens, mevrouw C.R. Lar-

son en de heer F. Koorn, doet verslag van haar bevindingen; deze zijn positief. 

 

Besluit: Het voorstel wordt per acclamatie aangekomen. 

 

Mevrouw Ljiljana Kreca-Jurkovic legt de verklaring en belofte af. 

 

6. Besluitenlijst raadsvergadering 12 oktober 2017 

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
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7. HAMERSTUKKEN 

 

7.a Verordening en nadere regels jeugdhulp 2018 (2017/58) 

 Voorgesteld besluit: 

 De verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018 vast te stellen. 

 

7.b Verordening re-integratie Participatiewet 2017 (2017/57) 

 Voorgesteld besluit: 

 - de re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2017 vast te stellen 

 - de re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015 in te trekken 

 

7.c Wijziging Verordening Wmo 2017/2 (2017/48) 

 Voorgesteld besluit: 

 - de verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2017/2 vast te  

 stellen 

 

7.d Voortzetting invulling Rekenkamerfunctie (2017/63) 

 Voorgesteld besluit: 

 met het bureau Necker van Naem de overeenkomst te verlengen voor de invulling  

 van de Rekenkamerfunctie Ouder-Amstel, voor een periode van één jaar (van 1  

 januari 2018 tot en met 31 december 2018). 

 

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

klaringen. 

 

8. BESPREEKSTUKKEN 

 

8.b Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern (2017/52) 

 Voorgesteld besluit: 

 - kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke  

 ontwikkeling van De Nieuwe Kern; 

 - geen wensen of bedenkingen te hebben als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de 

 Gemeentewet. 

 

Besluit: 

Het Raadsvoorstel wordt aangenomen met de twee stemmen van Ouder-Amstel Anders 

tegen; er zijn geen stemverklaringen. 

 

8.a Programmabegroting 2018 (2017/59) 

 Voorgesteld besluit: 

 de programmabegroting 2018 vast te stellen. 

 

Alle fracties houden hun algemene beschouwingen over de programmabegroting. 

Daarna vindt verdere inhoudelijke behandeling van de programmabegroting plaats. 

 

D66 dient het amendement Toeristenbelasting in, waarin wordt besloten in de pro-

grammabegroting 2018 de volgende aanpassingen te maken t.a.v. de opbrengst en het 

tarief Toeristenbelasting: 

- Op pagina 90 de opbrengst aan te passen aan het nieuwe tarief; 

- Op pagina 92 het tarief aan te passen naar € 3,85 (hotel overnachting). 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

D66 besluit het amendement aan te houden. 
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D66 dient de motie Cultureel erfgoed in, die ter vergadering wordt aangepast en mede 

wordt ingediend door OAA en NB. Hierin wordt het college opgeroepen: 

- Een fonds op te richten van maximaal € 40.000 ter ondersteuning van het culture-

le erfgoed (monumentale panden) in Ouder-Amstel; 

- Dit fonds jaarlijks aan te vullen tot dit bedrag; 

- De uitwerking van het fonds ter instemming voor te leggen aan de raad; 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

D66 dient samen met de VVD de motie Airbnb in, die ter vergadering wordt aangepast. 

Hierin wordt het college opgeroepen: 

- Contact te zoeken met de regio om tot gelijkluidend beleid te komen, teneinde 

toeristenbelasting te kunnen heffen bij particuliere vakantieverhuur; 

- Beleid te maken ten aanzien van particuliere vakantieverhuur. 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

Ouder-Amstel Anders dient de motie Speelplekken beleid in, waarin het college wordt 

opgedragen: 

- De visie voor spelen en speelplekken beleid voor 1 maart 2018 in beeld te bren-

gen; 

- De juiste status van de genoemde speelobjecten vast te stellen;  

- Middelen beschikbaar of vrij te maken voor het vervangen en onderhouden van de 

betreffende speelplek; 

- Indien de noodzakelijkheid blijkt van vervangen, dit te doen door het plaatsen van 

een glijbaan in combinatie met de zandbak en wip wap. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

OAA besluit de motie in te trekken. 

 

Ouder-Amstel Anders dient de motie Kaart Handhaver in, die ter vergadering wordt 

aangepast en mede wordt ingediend door de PvdA, het CDA en D66. Hierin wordt het 

college opgedragen om gedurende de periode rond de feestdagen de handhaver geen 

bonnen te laten schrijven bij personen die foutief geparkeerd zijn in de blauwe zones in 

onze gemeente, maar in plaats daarvan een waarschuwing uit te delen waarmee duide-

lijk wordt gemaakt dat er foutief geparkeerd is. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

 

Besluit: 

- Het Raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen; er zijn geen 

stemverklaringen. 

- De motie Cultureel erfgoed wordt aangenomen met de twee stemmen van de 

VVD tegen; PvdA, VVD en GroenLinks geven een stemverklaring. 

- De motie Airbnb wordt met algemene stemmen aangenomen; er zijn geen stem-

verklaringen. 

- De motie Kaart Handhaver wordt verworpen met de twee stemmen van OAA en 

de heren Baerents, Bos en De Vré voor en de overige stemmen tegen; er zijn 

stemverklaringen van CDA, PvdA, VVD, NB en D66. 

 

8.c Evaluatie minimabeleid 2017 (2017/56) 

 Voorgesteld besluit: 

 - in te stemmen met de voorstellen uit de nota: 

 • Niet aan te sluiten bij het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 

 • Vermogensgrens voor declaratiefonds voor kinderen te laten vallen 
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 • Inkomensgrens voor declaratiefonds voor kinderen voor ouders in de schuld--

 hulpverlening te laten vallen 

 • Inkomensgrens voor declaratiefonds voor kinderen te verhogen naar 130% van 

 het sociaal minimum 

• Communicatieplan te maken en -campagne te starten om meer inwoners met 

een laag inkomen te bereiken 

 - hiervoor € 45.000 aan Klijnsma gelden toe te voegen aan het declaratiefonds 

 

De VVD dient het amendement Jeugdsportfonds in, waarin wordt besloten het volgende 

te veranderen aan het besluit: 

1. “In te stemmen met de voorstellen uit de nota:” weg te laten; 

2. “Niet” weg te laten in de zin onder het eerste gedachtenstreepje, waardoor het be-

sluit verandert in: “Aan te sluiten bij het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds”; 

3. De zin van het tweede gedachtenstreepje te veranderen in € 45.000 aan Klijnsma 

gelden toe te voegen aan het declaratiefonds en het jeugdsportfonds/jeugd-

cultuurfonds. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

Wethouder De Maa doet de toezegging om uit te zoeken of contributie e.d. recht-

streeks kan worden overgemaakt naar een vereniging, zodat het niet eerst hoeft te 

worden voorgeschoten. 

 

De PvdA dient het amendement Vergroten aanbod declaratiefonds in, waarin wordt be-

sloten aan het besluit een beslispunt toe te voegen, luidende: 

- De hoogte van het budget van het declaratiefonds per volwassene met € 70,- te 

verhogen naar € 150,-. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

 

Besluit: 

- Het amendement Jeugdsportfonds wordt verworpen met de twee stemmen van 

de VVD voor; er zijn geen stemverklaringen. 

- Het amendement Vergroten aanbod declaratiefonds wordt verworpen met de 

stemmen van PvdA, GroenLinks en VVD voor; er zijn geen stemverklaringen. 

- Het Raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen; de PvdA geeft 

een stemverklaring. 

 

8.d Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2022 (2017/50) 

 Voorgesteld besluit: 

 - Om het beleidsplan ‘Schuldhulpverlening 2018-2022’ vast te stellen. 

 - In te stemmen met het verhogen van de structurele middelen schuldhulpverle-

 ning van € 50.000 naar € 80.000 (door een bedrag van € 30.000 budgetneutraal 

 over te hevelen vanuit het participatiebudget). 

 - Daarmee de volgende maatregelen in te zetten ten behoeve van het behalen van  

 de volgende hoofddoelstellingen: 

 

 Voorkomen dat inwoners (opnieuw) in de schulden geraken. 

 Maatregelen: 

 -Het geven van algemene voorlichting, 

 -het geven van voorlichting aan risicogroepen, 

 -het houden van adviesgesprekken, 

 -het (laten) uitvoeren van een voorzieningencheck, 

 -verzorgen van nazorg. 
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 Zo vroeg mogelijk hulp bieden bij (dreigende) financiële problemen of schulden  

 ter voorkoming van crisissituaties. 

 Maatregelen: 

 -‘Het hebben van schulden’ uit de taboesfeer halen en eerder bespreekbaar te  

 maken, 

 -samenwerking, doorverwijzing en kennis over schuldenproblematiek in het soci-

 aal domein te optimaliseren, 

 -een impuls te geven aan de vroeg-signalering (door te onderzoeken of ‘vroeg  

 eropaf’ in Ouder-Amstel kan worden ingezet). 

 

 Het bevorderen van economische zelfredzaamheid en eigen kracht. 

 Maatregelen: 

 -Integrale ondersteuning te bieden bij het wegnemen van oorzaken die leiden tot  

 schulden of financiële problemen, 

 -het bevorderen van gedragsverandering door het inzetten van specifieke hulp. 

 

 Het bevorderen van het vinden van een (duurzame) oplossing voor de financiële  

 problemen of schulden. 

 Maatregelen: 

 -De benodigde administratie- en stabilisatievoorziening in te zetten, 

 -kosten-baten analyse uit te voeren voor wat betreft mogelijke inzet bij belasting  

 problemen. 

 -schuldregelingen te treffen met schuldeisers. 

 

D66 dient samen met het CDA de motie Lange termijn doelstelling Schuldhulpverlening 

in, waarin het college wordt opgedragen recidive te meten zowel na twee als na vier 

jaar na afsluiting van de schuldhulpverlening, en deze uitkomst weer te geven in de 

evaluatie zodra daarvoor de mogelijkheid is. 

 

Het college geeft een neutraal preadvies. 

 

Ouder-Amstel Anders dient het amendement Schuldhulpverlening in, waarin wordt be-

sloten het college op te dragen hetgeen beschreven wordt onder het kopje ‘Zo vroeg 

mogelijk hulp bieden bij (dreigende) financiële problemen of schulden ter voorkoming 

van crisissituaties’ aan te vullen met: 

- Een en ander onder de nadrukkelijke controle op de inwerking getreden Algeme-

ne Verordening Gegevensbescherming alsmede de borging van de Wet Persoons 

Gegevens. 

 

Het college geeft als preadvies dat het amendement overbodig is. 

OAA besluit het amendement in te trekken. 

 

Besluit: 

- Het Raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen; er zijn geen 

stemverklaringen. 

- De motie Lange termijn doelstelling Schuldhulpverlening wordt aangenomen met 

de stemmen van D66, CDA, GL en NB voor; er zijn geen stemverklaringen. 
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9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 14 december 2017. 

 

 

de raadsgriffier, de plaatsvervangend voorzitter, 

 

 

 

 

A.A. Swets 

 

 

 

 

P.D.A.M. Koek-Baks 

 


