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Concept besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 14 december 2017 

 

Datum vergadering 

14 december 2017 

 Locatie 

Gemeentehuis, raadzaal 

Aanvang 

19.00 uur 

Sluiting 

23.35 uur 

Voorzitter 

P.D.A.M. Koek-Baks (t/m 

agendapunt 8.g) 

G.J. Baerents (vanaf agen-

dapunt 9.a) 

 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, P. Roos 

(vanaf agendapunt 7), 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 

 

 

1. Opening van de vergadering  

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. In memoriam de heer H. van den Busken, raadslid in de jaren 2003-2010 

De voorzitter staat stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer H. van den Busken. 

Er volgt een minuut stilte. 

 

3. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Mededelingen  

N.v.t. 

 

5. Vragenhalfuurtje 

De fractie OAA stelt vragen over het onderzoek van Touw, Elf 91 en de Ouderkerker-

plas. Deze worden door het college beantwoord. 

 

Wethouder De Maa doet namens de burgemeester de toezegging om bij het Groenge-

bied na te vragen wie het beleid t.a.v. onderhoud ruiterpaden bij de Ouderkerkerplas 

bepaalt, of er een verschuiving kan plaatsvinden ten gunste van onderhoud wandelpa-

den aldaar, wie de opdracht voor nieuwe fietsenrekken bij de Ouderkerkerplas heeft 

gegeven en wie dit heeft betaald. 

 

6. BENOEMINGEN 

 

6.a Benoeming commissieleden (2017/76) 

Voorgesteld wordt: 

- De heer B.R. de Melker (Bas) te benoemen als commissielid voor GroenLinks; 

- Mevrouw S.E.M. van Keep (Sybrig) te benoemen als commissielid voor D66. 

 

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. 

 

De heer Bas de Melker en mevrouw Sybrig van Keep leggen de verklaring en belofte af. 
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7. Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2017 

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

8. HAMERSTUKKEN 

 

8.a Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel   

 (2017/67) 

 Voorgesteld wordt: 

 I. artikel 2:10, vierde lid en artikel 5:24, vijfde lid van de Algemene plaatselijke  

verordening Ouder-Amstel 2017 aan te passen in die zin dat “Telecommunicatie-

verordening” wordt gewijzigd in “Algemene verordening ondergrondse infrastruc-

turen Ouder-Amstel”; 

 II. hoofdstuk 17 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 te  

 wijzigen volgens de tabel; 

 III. vast te stellen de verordening Algemene verordening ondergrondse infrastruc-

 turen Ouder-Amstel en de daarbij behorende toelichting, inzake werkzaamheden  

 in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidin-

 gen. 

 

8.b Belastingverordeningen 2018 (2017/64 en 2017/77) 

 Voorgesteld wordt: 

 Vast te stellen de diverse belastingverordeningen en tarieventabellen 2018. 

 

8.c Begrotingswijziging en vierde nieuwsbrief (2017/71) 

 Voorgesteld wordt: 

 1. De wijziging van de begroting 2017 conform overzicht vast te stellen. 

 2. Een bestemmingsreserve in te stellen voor regionale samenwerking op het ge-

 bied van wonen en economische zaken 

 3. Het samenvoegen van de algemene reserves a.g.v. de vastgestelde nota reser-

 ves en voorzieningen 

 4. Voor de herinrichting van de Jan Benninghweg een krediet van € 1.121.853  

 beschikbaar te stellen. 

5. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 82.000 aan de reserve Collegeagen-

da 2014 – 2018 i.v.m. budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer 

beschikbaar te stellen. 

6. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 60.000 aan de Algemene reserve vrij 

besteedbaar i.v.m. budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer be-

schikbaar te stellen. 

 

8.d Rapportage tweede en derde kwartaal 2017 Duo+ (2017/75) 

 Voorgesteld wordt: 

 - Kennis te nemen van de rapportage tweede en derde kwartaal Duo+ en geen  

 zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorgestelde begrotingswijziging  

 Duo+; 

 - De bijdrage Duo+ te verhogen met €159.325,- als gevolg van autonome kosten  

 en deze lasten ten laste van het resultaat 2017 te brengen. 

 

8.e Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer Stichting Openbaar On-

 derwijs Primair (2017/68) 

 Voorgesteld wordt: 

 De zittingstermijnen van leden van de Raad van Beheer van Stichting Openbaar  

 Onderwijs Primair (OOP), dhr. W. Varkevisser, mw. M. Bruins, mw. K. van Noort  

 en dhr. R Tjin-Tham-Sjin, te verlengen totdat de fusie van Stichting Openbaar  

 Onderwijs Primair en Stichting Spirit is gerealiseerd, of totdat duidelijk is dat de  

 fusie geen doorgang zal vinden. 
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8.f Voorstel deelname aan experiment centraal tellen stembiljetten  

 (2017/70) 

 Voorgesteld wordt: 

 Deel te nemen aan het experiment centraal tellen stembiljetten bij de gemeente-

 raadsverkiezing op 21 maart 2018. 

 

8.g Breedbandinternet in buitengebied (2017/78) 

 Voorgesteld wordt: 

 In te stemmen met het afwijken van de legesverordening en de vigerende VNG  

 richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom voor het in rekening brengen  

 van de herstel-, beheer- en degeneratiekosten. 

 

Besluit: De voorstellen worden zonder stemming aangenomen; het CDA geeft een 

stemverklaring bij agendapunt 8.g. 

 

9. BESPREEKSTUKKEN 

 

9.a Vaststellen uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid  

 (2017/69) 

 Voorgesteld wordt: 

 - Kennis te nemen van de inhoud van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonbo-

 ten Amstel Business Park Zuid”, als uitwerking van het voorkeursscenario. 

 - De “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid” vast  

 te stellen. 

 - Ten behoeve van de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business 

 Park Zuid” een budget van €250.000,- beschikbaar te stellen. 

 

D66 dient, mede namens CDA en GL, de motie ‘Zorg voor woonbootbewoners’ in, die 

ter vergadering wordt aangepast. Hierin wordt het college opgeroepen: 

- de regie te houden ten aanzien van de uitvoeringsstrategie; 

- om samen met de ontwikkelende partijen, waaronder de gemeente Amsterdam, 

een uiterste inspanning te leveren om tot een goede zorg te komen voor de 

woonbootbewoners; 

- de Raad van Ouder-Amstel, door middel van een rapportage, op een vast moment 

per kwartaal en daarnaast ook tussendoor wanneer er in het proces bijzondere 

ontwikkelingen zijn waarvan kennisname door de Raad wenselijk is, op de hoog-

te te houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoeringsstrategie; 

- op basis van gesprekken met de bewoners de raad van Ouder-Amstel te informe-

ren en met hen in overleg te treden over de passendheid van het voorstel voor 

woonboten zoals opgenomen in de uitvoeringsstrategie. 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

De fractie Natuurlijk Belang verlaat bij het tweede gedeelte van de discussie en bij de 

stemming de raadzaal en onthoudt zich van stemming bij dit agendapunt. 

 

Besluit: 

- Het raadsvoorstel wordt aangenomen met de stemmen van PvdA en OAA tegen. 

PvdA en OAA geven een stemverklaring. 

- De motie ‘Zorg voor woonbootbewoners’ wordt aangenomen met de stemmen 

van OAA en PvdA tegen. OAA geeft een stemverklaring. 

 

9.b VERVALLEN - Ruimtelijke visie drie percelen nabij de Ouderkerkerplas  

 (2017/66) 

 Dit agendapunt is vervallen. 
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9.c Transformatie Entrada (2017/73) 

 Voorgesteld wordt: 

 - In te stemmen met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar  

 een stedelijk woongebied. 

 - Een samenwerking aan te gaan met de eigenaren op Entrada om te komen tot  

 een gezamenlijk gedragen stedenbouwkundig plan. Uitgangspunt hierbij is dat  

 hoogbouw voornamelijk langs het trein- en metrospoor en de rijksweg A10 wordt 

 gerealiseerd en nader onderzoek plaatsvindt naar: 

 - het woon- en leefklimaat; 

 - de sociale veiligheid en cohesie; 

 - een voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouwhoogte en  

 dichtheid rekening houdende met de menselijke maat; 

 - het voorzieningenniveau; 

 - de verbinding met Duivendrecht in programmering en infrastructuur; 

 - duurzaamheid. 

 - Kennis te nemen van het feit dat Wonam een stedenbouwkundige visie heeft 

 opgesteld als vertrekpunt voor de transformatie van Entrada naar een stedelijk 

 woongebied. 

 

De PvdA dient, samen met OAA, een amendement in, dat ter vergadering wordt aange-

past. Hierin wordt besloten om het gehele besluit als volgt te wijzigen: 

 

- In te stemmen met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar een 

stedelijk woongebied; 

- Een samenwerking aan te gaan met de eigenaren op Entrada om een ontwikkel-

kader op te stellen met uitgangspunten, randvoorwaarden en een fasering. Deze 

uitgangspunten zijn: 

o Een goed woon- en leefklimaat; 

o Goede sociale veiligheid en sociale cohesie; 

o Een voor de locatie passende verhouding tussen programma, bouw-

hoogte en dichtheid, rekening houdende met de menselijke maat; 

o Een adequaat voorzieningenniveau; 

o Een goede balans met Duivendrecht in programmering en infrastruc-

tuur; 

o Duurzaamheid in bouw en inrichting; 

o Nader onderzoek te doen naar alle als uitgangspunten geformuleerde 

aspecten van het stedebouwkundig plan. 

- Randvoorwaarde voor het stedebouwkundig plan: Mogelijke hoogbouw wordt uit-

sluitend langs het trein- en metrospoor en aan de zijde van rijksweg A10 gerea-

liseerd. 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

OAA dient een motie in, waarin het college wordt opgedragen: 

- De burger intensiever te betrekken in de voorgenomen plannen. 

- De intentie overeenkomst te verlengen met een halfjaar of zoveel langer als par-

tijen nodig te hebben om tot een volledige samenwerkingsovereenkomst te kun-

nen komen. 

 

Besluit: 

- Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Er zijn geen 

stemverklaringen. 

- Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen Er 

zijn geen stemverklaringen. 

- De motie wordt door OAA ingetrokken. 
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9.d VERVALLEN - Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG--

 HHA doelstellingen (2017/65) 

 Dit agendapunt is vervallen, doordat de raad in meerderheid besloot besluitvor-

 ming uit te stellen tot de volgende raadsvergadering op 15 februari 2018. Voor  

 uitstel stemden PvdA, OAA, VVD, NB en de heer Severiens (CDA), in totaal acht  

 personen. 

 

9.e Rekenkameronderzoek 2017 (2017/74) 

 Voorgesteld wordt: 

 Op de volgende wijze uitvoering te geven aan de conclusies en aanbevelingen uit  

 het Rekenkameronderzoek 2017 van de Rekenkamer Ouder-Amstel: 

 - Om meer ruimte in de planning te krijgen voor de agendacommissie, worden alle  

 stukken voor de agendacommissie een volle week van tevoren verzonden aan de  

 agendacommissie. De deadlines in het vergaderschema 2018 worden hierop aan-

 gepast. 

 - Om de agendacommissie van het juiste instrumentarium te voorzien, wordt het  

 college verzocht om te zorgen voor een goede en actuele lange termijn agenda,  

 waaraan een kolom wordt toegevoegd met een motivatie wanneer een onderwerp  

 wordt verschoven. De agendacommissie stelt deze lange termijn agenda iedere  

 vergadercyclus vast. 

 - Het college wordt verzocht om in het jaarverslag ieder jaar een passage op te  

 nemen over integriteit en of er zaken zijn voorgevallen. 

 - Het college wordt verzocht om met ingang van de installatie van de nieuwe bur-

 gemeester en de installatie van de nieuwe collegeleden in 2018 het register ne-

 venfuncties uit te breiden met de aard van de functie. 

 - In het inwerkprogramma voor de nieuwe raad wordt aandacht besteed aan inte-

 griteit. 

 - Bij toekomstige Rekenkameronderzoeken wordt het college verzocht om binnen  

 zes weken nadat er een raadsbesluit over is genomen, een plan van aanpak naar  

 de raad te sturen met concrete stappen ten aanzien van de implementatie van de  

 aanbevelingen die de raad heeft overgenomen. Zo’n plan van aanpak geeft de  

 raad inzicht in de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het betreffende  

 raadsbesluit. 

 

Besluit: Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen; er zijn geen stem-

verklaringen. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 15 februari 2018. 

 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

A.A. Swets 

 

 

 

 

J. Langenacker 

 


