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5 Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden
Alvorens als lid van de raad te worden toegelaten, dienen de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden
te worden onderzocht. In de vorige raadsvergadering is daartoe een commissie samengesteld. Deze
commissie zal verslag doen, waarna de raad kan besluiten tot het toelaten van de benoemde raadsleden in
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zijn
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Als leden van de raad van de gemeente Ouder-Amstel toe te laten:
...

7 Afsluiting huidige zittingsperiode en afscheid raadsleden
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Concept besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 15 februari 2018 

 

Datum vergadering 

15 februari 2018 

 Locatie 

Gemeentehuis, raadzaal 

Aanvang 

20.00 uur 

Sluiting 

01.20 uur 

Voorzitter 

Burgemeester 

J. Langenacker 

 Griffier 

A.A. Swets 

  

Aanwezig: 

De dames W.M.M. van den Brink-van Agtmaal (D66), J. Cace (GL), P.D.A.M. Koek-Baks 

(OAA), C.R. Larson (VVD), L.D. Muusses (GL) en B.M. de Reijke (VVD) 

De heren J. Alberts (PvdA), A. Blom (NB), G.J. Baerents (PvdA), J.E. Bos (D66), H.E. de 

Haan (D66), F. Koorn (OAA), P. Roos (CDA), M. Severiens (CDA) en L. de Vré (CDA) 

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. Vaststelling van de agenda 

GroenLinks kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan; deze wordt agen-

dapunt 8. 

Het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan; deze wordt agenda-

punt 9. 

Ouder-Amstel Anders kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan; deze 

wordt agendapunt 10. 

Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

Na de commissievergadering zijn er twee voorstellen een hamerstuk geworden: 

- De gemeentelijke organisatie in 2018 

- Vervolgtraject Visie 2030 

Dit is al aangepast in de agenda en gecommuniceerd. 

 

4. Vragenhalfuurtje 

De fractie D66 stelt vragen over de verkeerssituatie rond scholen in Duivendrecht en 

metrostation Van der Madeweg. Deze worden door het college beantwoord. 

De fractie OAA stelt vragen over de kiescommissie en de verkiezingen. Deze worden 

door het college beantwoord. 

 

5.a Besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2017 

5.b Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2017 

5.c Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2017 

 

Besluit: De besluitenlijsten worden vastgesteld. 

 

6. HAMERSTUKKEN 

 

6.a Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonne-

 hof (2018/02) 

 Voorgesteld besluit: 

 De geactualiseerde grondexploitatie 2018 vast te stellen voor het project Dorps-

 hart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof, met een budgettair neutraal resultaat  

 conform besluit van de gemeenteraad van maart 2011. 
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6.b Vaststellen grondexploitatie Ouderkerk Zuid (2018/12) 

 Voorgesteld besluit: 

 De geactualiseerde grondexploitatie 2018 vast te stellen voor het project Ouder-

 kerk Zuid. 

 

6.c Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern (2018/11) 

 Voorgesteld besluit: 

 - Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende  

 geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0004 een herzie-

 ning van de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 

 1977 (deels)” wordt voorbereid; 

 - Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publica-

 tie daarvan. 

 

6.d Vertegenwoordiger algemeen bestuur Groengebied Amstelland  

 (2018/04) 

 Voorgesteld besluit: 

 Mevrouw J. Langenacker aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van het  

 Groengebied Amstelland. 

 

6.e Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) 2018  

 (2018/06) 

 Voorgesteld besluit: 

 In te stemmen met de begroting 2018 van stichting Openbaar Onderwijs Primair. 

 

6.f Controleprotocol 2017 en volgende jaren (2018/01) 

 Voorgesteld besluit: 

 In te stemmen met: 

 1. Controleprotocol 2017 en volgende jaren 

 2. Jaarlijkse aanpassing van het normenkader door het college 

 

6.g Archiefverordening (2018/13) 

 Voorgesteld besluit: 

 De Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 2018 vast te stellen. 

 

6.h 11e wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam  

 (2018/14) 

 Voorgesteld besluit: 

 In te stemmen met het voorstel tot 11e wijziging van de gemeenschappelijke re-

 geling van de Vervoerregio Amsterdam. 

 

6.i Commissie geloofsbrieven nieuwe raad (2018/15) 

 Voorgesteld besluit: 

 Als leden van de commissie geloofsbrieven voor de nieuwe raad te benoemen: 

 - de heer G.J. Baerents 

 - mevrouw J. Cace 

 - de heer F. Koorn 

 

6.j De gemeentelijke organisatie in 2018 (2018/08) 

 Voorgesteld besluit: 

 1. €120.000 beschikbaar te stellen voor formatie-uitbreiding conform de bij het  

 raadsvoorstel behorende bijlage 

 2. In te stemmen met de overige formatie-uitbreiding en deze te verwerken mid-

 dels de egalisatiereserve projecten 
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6.k Vervolgtraject visie 2030 (2018/07) 

 Voorgesteld besluit: 

 1. In te stemmen met het vervolgtraject van de visie 2030; 

 2. Een aanvullend budget van € 15.000,-,excl. BTW ten laste van de reserve ruim-

 telijke projecten beschikbaar te stellen voor het visietraject 2030. 

 

Besluit: De voorstellen worden zonder stemming aangenomen; de VVD geeft een 

stemverklaring bij agendapunt 6.k, dat zij geacht worden te hebben tegen gestemd. 

 

7. BESPREEKSTUKKEN 

 

7.a Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellin-

 gen (2017/65) 

 Voorgesteld besluit: 

 De volgende maatregelen te kiezen, in het kader van de ambitie om in de periode  

 van 2020 tot 2025 een bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per  

 inwoner per jaar: 

 1. Herintroductie gft-scheiding: huis-aan-huis inzamelen (ja/nee) 

 2. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in ondergrondse containers (ja/nee) 

 3. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in buurtdepots (ja/nee) 

 4. Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken (ja/nee) 

 5. OPK huis-aan-huis inzamelen (ja/nee) 

 6. Milieudepot: toegankelijkheid vergroten (ja/nee) 

 7. Milieudepot Ouder Amstel: meer stromen (ja/nee) 

 8. Grof vuil aan huis ophalen (ja/nee) 

 9. Communicatie (ja/nee) 

 10. Handhaving (ja/nee) 

 

D66 dient de motie Ja/Ja sticker in, waarin het college wordt verzocht onderzoek te 

doen naar de invoering van het systeem met een ja/ja-sticker in Ouder-Amstel, zoals 

dat eerder in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan en de raad hier voor 1 juli 

2018 over te informeren. 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

GroenLinks dient de motie Totstandkoming aanvullende maatregelen in, waarin het col-

lege wordt opgedragen vervolgstappen voor te stellen om te komen tot een pakket aan 

aanvullende maatregelen wat zal leiden tot het behalen van de VANG-HHA doelstellin-

gen, en inwoners hierbij actief te betrekken. 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

De PvdA dient het amendement Maatregelen inzameling in, waarin wordt besloten om 

het gehele besluit als volgt te wijzigen: 

 

De volgende maatregelen uit het raadsvoorstel te kiezen om dichterbij de doelstellingen 

te komen, in het kader van de ambitie om in de periode van 2020 tot 2025 een bron-

scheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar: 

 

1. Herintroductie gft-scheiding: huis-aan-huis inzamelen  

2. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in ondergrondse containers 

3. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in buurtdepots 

4. Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken 

5. OPK huis-aan-huis inzamelen 

6. Milieudepot: toegankelijkheid vergroten 
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7. Milieudepot Ouder Amstel: meer stromen  

8. Grof vuil aan huis ophalen 

9. Communicatie 

10. Handhaving 

Om de VANG-HHA doelstellingen verder te bereiken de volgende zaken uit te voeren en 

uitkomsten voor te leggen aan de gemeenteraad: 

1. Draagvlakonderzoek voor scheiding GFT afval onder inwoners. 

2. Onderzoek naar kosten en te bereiken scheidingsresultaten indien gewerkt gaat 

worden met een pasjessysteem op de ondergrondse afvalcontainers. 

3. Resultaten in beeld brengen van technologische ontwikkelingen bij het AEB t.a.v. 

na-scheiding. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

 

De PvdA past het amendement aan, waarbij het eerste gedeelte van het amendement 

en het allerlaatste punt vervallen. 

Ter vergadering wordt besloten het eerste en tweede punt van het tweede deel van het 

amendement als mogelijkheden tot te voegen aan het voorliggende raadsbesluit, waar-

door het volgende wordt toegevoegd aan dat raadsbesluit: 

11. Draagvlakonderzoek voor scheiding GFT afval onder inwoners. 

12. Onderzoek naar kosten en te bereiken scheidingsresultaten indien gewerkt gaat 

worden met een pasjessysteem op de ondergrondse afvalcontainers. 

 

Besluit: 

- Het raadsbesluit wordt punt voor punt in stemming gebracht. 

 De punten 11. en 12. worden als eerste in stemming gebracht, om zo het amen-

 dement voorafgaand aan het raadsvoorstel in stemming te brengen. 

 De besluitvorming is als volgt: 

11. Draagvlakonderzoek voor scheiding GFT afval onder inwoners – wordt verworpen 

met de stemmen van PvdA en VVD voor. 

12. Onderzoek naar kosten en te bereiken scheidingsresultaten indien gewerkt gaat 

worden met een pasjessysteem op de ondergrondse afvalcontainers – wordt 

verworpen met de stemmen van PvdA en GroenLinks voor. 

 1. Herintroductie gft-scheiding: huis-aan-huis inzamelen – wordt aangenomen  

     met de stemmen van D66, GroenLinks en CDA voor. 

 2. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in ondergrondse containers – wordt  

     verworpen met de stemmen van OAA en NB voor. 

 3. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in buurtdepots – wordt verworpen met  

     de stemmen van D66, OAA en GroenLinks voor. 

 4. Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken – wordt aangenomen  

     met de stemmen van GroenLinks, NB, OAA, PvdA en Barbara de Reijke voor. 

 5. OPK huis-aan-huis inzamelen – wordt verworpen met de stemmen van OAA en  

     GroenLinks voor. 

6. Milieudepot: toegankelijkheid vergroten – wordt met algemene stemmen  

    aangenomen. 

 7. Milieudepot Ouder Amstel: meer stromen – wordt verworpen met de stemmen  

     van GroenLinks, NB en PvdA voor. 

 8. Grof vuil aan huis ophalen – wordt aangenomen met de stemmen van de VVD  

     tegen. 

 9. Communicatie – wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 10. Handhaving – wordt aangenomen met de stemmen van de VVD tegen. 

Er zijn stemverklaringen van D66, VVD, OAA en PvdA. 

- De motie Totstandkoming aanvullende maatregelen wordt verworpen met de 

stemmen van GroenLinks, PvdA en CDA voor (in totaal 7) en de overige stem-

men tegen (in totaal 8); er zijn stemverklaringen van D66, VVD, OAA en PvdA. 
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- De motie Ja/Ja sticker wordt aangenomen met de stemmen van D66, Groen-

Links, Natuurlijk Belang en PvdA voor (in totaal 8) en de overige stemmen tegen 

(in totaal 7); er zijn geen stemverklaringen. 

 

7.b Intentieverklaring nieuwe A2-Entree (2018/09) 

 Voorgesteld besluit: 

 - Kennis te nemen van de intentieverklaring nieuwe A2-Entree; 

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

 Gemeentewet. 

 

De PvdA dient, mede namens OAA, een amendement in, waarin wordt besloten het 

voorliggende raadsbesluit te schrappen en te vervangen door: 

 

- kennis te nemen van de intentieverklaring nieuwe A2-Entree; 

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

Gemeentewet: 

De gemeenteraad van Ouder-Amstel acht het zeer wenselijk dat tuincomplex Dijkzicht 

niet geraakt wordt door de aanleg van de nieuwe A2-Entree. In de verdere studie naar 

de haalbaarheid van de nieuwe A2-Entree zal onderzocht moeten worden hoe deze aan-

sluiting gerealiseerd kan worden, waarbij tuincomplex Dijkzicht gevrijwaard blijft van 

aanpassingen op het door hun gehuurde terrein. Verplaatsing en verbetering van de 

langzaamverkeersroute over het kunstwerk ‘Dijkzicht’ kan hiervoor de benodigde ruimte 

bieden. 

De raad acht het zeer wenselijk om meerdere scenario’s voorgelegd te krijgen voor de 

nieuwe A2-Entree (bijvoorbeeld door noordelijker op de A2 een afrit te creëren die voor 

de ring A10 aansluit op de Van der Madeweg of na de ring A10 op de Joan Muysken-

weg). 

 

Het college geeft een negatief preadvies omdat dit volgens het college onuitvoerbaar is. 

Het college doet de toezegging om haar best te doen om de belangen van de tuinders 

van Dijkzicht te behartigen waar mogelijk en om naar best te doen om de scenario’s in 

beeld te krijgen. 

 

Het amendement wordt door PvdA en OAA aangepast, waardoor in het amendement 

wordt besloten het voorliggende raadsbesluit te schrappen en te vervangen door: 

 

- kennis te nemen van de intentieverklaring nieuwe A2-Entree; 

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

Gemeentewet: 

De gemeenteraad van Ouder-Amstel acht het zeer wenselijk dat tuincomplex Dijkzicht 

zoveel mogelijk gevrijwaard zal worden van aanpassingen op het door hun gehuurde 

terrein. 

 

D66 dient een motie in, waarin het college wordt opgeroepen: 

- de raad via een memorandum inzicht te geven in de onderzoeken die zijn gedaan 

naar alternatieve aansluitingen op de A2; 

- de raad in hetzelfde memorandum inzicht te geven in de afwegingen waarom al-

ternatieve aansluitingen geacht worden niet haalbaar te zijn; 

- bovengenoemd memorandum binnen twee maanden aan de raad te zenden; 

- de intentieverklaring Nieuwe A2-Entree niet los te zien van belangrijke project- en 

gemeentegrens overstijgende ontwikkelingen in het gebied tussen station Am-

sterdam-Amstel en station Amsterdam Bijlmer-Arena, waarvoor samenwerking 

met de gemeente Amsterdam wordt vastgelegd in de intentieverklaring Amstel-

Arena. 
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Het college geeft een positief preadvies, doet de toezegging dit uit te voeren en ver-

klaart de motie daarmee overbodig. 

D66 trekt de motie in. 

 

Natuurlijk Belang dient een amendement in, waarin wordt besloten het voorliggende 

raadsbesluit te schrappen en te vervangen door: 

 

- kennis te nemen van de intentieverklaring nieuwe A2-Entree; 

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

Gemeentewet: 

Voor wat betreft artikel 5 van de intentieverklaring nieuwe A2-Entree spreekt de raad 

van Ouder-Amstel uit er behoefte aan te hebben dat in het verkeerskundig onderzoek 

naar het stedelijk wegennet ook de afrit A2–van der Madeweg/Muyskensweg wordt 

meegenomen. 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

Besluit: 

- Het amendement van PvdA en OAA wordt met algemene stemmen aangenomen; 

er zijn geen stemverklaringen. 

- Het amendement van NB wordt met algemene stemmen aangenomen; er zijn 

geen stemverklaringen. 

- Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen; 

er zijn stemverklaringen van CDA, VVD, OAA, PvdA en NB. 

 

7.c Intentieverklaring Amstel-Arena (2018/10) 

 Voorgesteld besluit: 

 - kennis te nemen van de intentieverklaring Amstel-Arena; 

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

 Gemeentewet. 

 

De PvdA dient, mede namens OAA, een amendement in waarin wordt besloten het 

voorliggende raadsbesluit te schrappen en te vervangen door: 

- kennis te nemen van de intentieverklaring Amstel-Arena; 

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

Gemeentewet: 

T.a.v. artikel 3 van de Intentieverklaring Amstel-Arena spreekt de raad van Ouder-

Amstel zich uit tegen het doortrekken van de J. Blookerweg naar de Van der Madeweg. 

Een dergelijke verbinding is niet in het belang voor de ontwikkeling en aansluiting van 

het Entradagebied aan Duivendrecht; een verbinding van J. Blookerweg en Van der Ma-

deweg vormt juist een belemmering hiertoe. 

T.a.v. artikel 3 van de Intentieverklaring Amstel-Arena spreekt de raad van Ouder-

Amstel de wens uit dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar het verwijde-

ren van de Van der Madeweg tussen het Entradage-

bied/Kruidenommegang/Astronautenbaan en Omgang/Randweg. Het verwijderen van 

de Van der Madeweg kan er aan bijdragen dat deze barrière verwijderd kan worden en 

het dorp Duivendrecht zo één geheel kan zijn. 

T.a.v. artikel 3 van de Intentieverklaring Amstel-Arena spreekt de raad van Ouder-

Amstel de wens uit dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar het openstel-

len van de busbaan in Duivendrecht richting het gebied van De Nieuwe Kern, dit om een 

betere aansluiting tussen de twee kernen te realiseren. 
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T.a.v. artikel 7 van de Intentieverklaring Amstel-Arena spreekt de raad van Ouder-

Amstel uit dat het wenselijk is dat de maatschappelijke voorzieningen in Duivendrecht – 

ondanks dat zij buiten het plangebied van de intentieovereenkomst liggen – ingezet en 

waar nodig verbeterd/uitgebreid kunnen worden om te voorzien in de vraag van de 

plannen binnen het plangebied naar voldoende maatschappelijke voorzieningen voor 

een goed en duurzaam leefklimaat. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

 

Natuurlijk Belang dient een amendement in, waarin wordt besloten het voorliggende 

raadsbesluit te schrappen en te vervangen door: 

 

- kennis te nemen van de intentieverklaring Amstel-Arena; 

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

Gemeentewet: 

Voor wat betreft artikel 3 van de intentieverklaring Amstel-Arena spreekt de raad van 

Ouder-Amstel uit geen behoefte te hebben aan een haalbaarheidsonderzoek over de 

Blookerweg. Als zo’n haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan, hetgeen partijen vrij staat, 

dan ziet de raad niet dat dit onderzoek zal leiden tot daadwerkelijke veranderingen op 

dit gebied. 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

Het amendement van PvdA en OAA wordt door hen aangepast, waardoor in het amen-

dement wordt besloten het voorliggende raadsbesluit te schrappen en te vervangen 

door: 

- kennis te nemen van de intentieverklaring Amstel-Arena; 

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

Gemeentewet: 

T.a.v. artikel 7 van de Intentieverklaring Amstel-Arena spreekt de raad van Ouder-

Amstel uit dat het wenselijk is dat de maatschappelijke voorzieningen in Ouder-Amstel 

– ondanks dat zij buiten het plangebied van de intentieovereenkomst liggen – ingezet 

en waar nodig verbeterd/uitgebreid kunnen worden om te voorzien in de vraag van de 

plannen binnen het plangebied naar voldoende maatschappelijke voorzieningen voor 

een goed en duurzaam leefklimaat. 

Natuurlijk Belang wordt mede-indiener van dit amendement. 

 

PvdA en OAA worden mede-indiener van het amendement van Natuurlijk Belang over 

artikel 3. 

 

De PvdA dient, mede namens OAA en NB, de motie Onderzoeken in, waarin het college 

wordt opgedragen om: 

- Een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het verwijderen van de Van der Made-

weg tussen het Entradagebied/Kruidenommegang/Astronautenbaan en Om-

gang/Randweg. Het verwijderen van de Van der Madeweg kan er aan bijdragen 

dat deze barrière verwijderd kan worden en het dorp Duivendrecht zo één ge-

heel kan zijn. 

- Een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het openstellen van de busbaan in Dui-

vendrecht voor al het verkeer richting het gebied van De Nieuwe Kern, dit om 

een betere aansluiting tussen de twee kernen te realiseren. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

Het college doet de toezegging om te kijken naar wat er mogelijk is voor wat betreft 

de busbaan in Duivendrecht. 

PvdA, OAA en NB trekken de motie in. 

 



 BESLUITENLIJST 

 

 

 

 

 - 8 - 

 

 

Besluit: 

- Het amendement van PvdA, OAA en NB over artikel 7 wordt met algemene 

stemmen aangenomen; er zijn geen stemverklaringen. 

- Het amendement van NB, PvdA en OAA over artikel 3 wordt met algemene 

stemmen aangenomen; er zijn geen stemverklaringen. 

- Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen; 

er zijn geen stemverklaringen. 

 

Ordevoorstel 

 

Met de stemmen voor van CDA, NB, OAA en mevrouw Van den Brink-van Agtmaal (in 

totaal 7) wordt het ordevoorstel om de vergadering te schorsen verworpen. Daarmee 

wordt de vergadering voortgezet. 

 

7.d Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief (verkeers-)deelproject  

 Kerkstraat en Kerkbrug (2018/05) 

 Voorgesteld besluit: 

- Voor de definitiefase van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel  

€ 26.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve “ontwikkeling ruimtelijke pro-

jecten”; 

 - Voor de definitie- en ontwerpfase van Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug  

 een krediet van € 155.000 beschikbaar te stellen; 

 - Dit krediet te activeren en in vijf jaar af te schrijven. 

 

GroenLinks dient het amendement Uitgangspunten Centrumplan in, waarin wordt beslo-

ten het voorliggende raadsbesluit als volgt aan te vullen: 

- een integrale en samenhangende lijst van uitgangspunten op te stellen voor de 

ontwikkeling van het volledige centrum van Ouderkerk aan de Amstel, die als 

richtsnoer voor alle afzonderlijke ontwikkelingsprojecten kan fungeren, welke 

lijst volledig gebaseerd is op reeds aanwezige besluiten en beleidsdocumenten, 

die waar nodig geactualiseerd worden aan de huidige situatie; 

- deze lijst van uitgangspunten aan de raad ter goedkeuring voor te leggen; 

- de hieraan verbonden kosten te dekken binnen de projectbegroting definitiefase 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel uit de posten Inzet Derden en Onvoor-

zien. 

 

Het college geeft een positief preadvies als het amendement bedoeld is op hoofdlijnen. 

Dan kan het worden toegezegd en wordt het amendement overbodig. 

 

Ouder-Amstel Anders dient de motie Kerkbrug in, waarin het college wordt opgedragen: 

- Het plaatsen van de benodigde verkeersvoorzieningen zoals verkeerslichten en 

flitscamera’s. 

- Door dit project aan te besteden en  daarna  het project laten uitvoeren. Het be-

drag wat hiervoor nodig is te halen uit de niet gebruikte bedragen van 2017. 

- Een en ander te realiseren voor 30 maart 2018. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

Ouder-Amstel Anders trekt de motie in. 

 

Besluit: 

- Het amendement van GroenLinks wordt aangenomen met de stemmen voor van 

GroenLinks, CDA, Natuurlijk Belang, de heer De Haan en mevrouw Van den 

Brink-van Agtmaal (in totaal 8); er zijn geen stemverklaringen. 

- Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met de stem van de heer 

Bos tegen; Ouder-Amstel Anders geeft een stemverklaring. 
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8. Motie vreemd GL over kinderpardon 

 

GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarin het college 

wordt verzocht bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een op-

lossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcri-

terium van het Kinderpardon. 

 

Het college geeft een positief preadvies. 

 

Besluit: 

De motie wordt aangenomen met de stemmen voor van GroenLinks, D66, PvdA, Na-

tuurlijk Belang en de heer De Vré (in totaal 9); er zijn geen stemverklaringen. 

 

9. Motie vreemd CDA over Amstelbrug 

 

Het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarin het college wordt 

opgeroepen: 

- Te laten onderzoeken middels een onafhankelijk bureau, mogelijk de Rekenkamer, 

of het procedureel mogelijk is een fietspad aan de zuidzijde van de nieuw te 

bouwen Amstelbrug in te plannen; 

- Om te onderzoeken of dit fietspad een passende oplossing biedt voor een snelle 

en veilige fietsverbinding naar Amstelveen; 

- De raad op korte termijn te informeren over de kosten hiervan. 

 

Het college geeft een negatief preadvies. 

Het CDA besluit de motie samen te voegen met die van OAA (zie volgende agenda-

punt). 

 

10. Motie vreemd OAA over Amstelbrug 

 

Ouder-Amstel Anders dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarin het 

college wordt opgedragen: 

- De provincie te verzoeken de mogelijkheden te bekijken om het fietspad aan bei-

de kanten of de zuidzijde te doen. 

- De provincie te verzoeken wat door de architect is aangedragen bespreekbaar te 

maken. 

- Met de provincie serieus in overleg te komen om de variant fietspad aan de zuid-

zijde uit te dragen als wens van de gebruiker. 

 

Het college adviseert negatief op de overwegging en positief op de opdracht. 

OAA besluit de motie samen te voegen met die van het CDA (zie vorige agendapunt). 

 

De VVD sluit zich bij de motie aan als mede-indiener, er vinden nog enkele wijzigingen 

plaats en de andere fracties sluiten zich ook bij de motie aan als mede-indieners. 

 

Het wordt een motie van alle fracties, waarin wordt besloten de provincie te verzoeken 

de mogelijkheden te bekijken om de meest veilige fietsroute te onderzoeken, rekening 

houdend met de wens van inwoners om een fietspad aan de zuidzijde te realiseren en 

waarin het college wordt opgedragen het bovenstaande punt met de provincie te be-

spreken. 

 

Besluit: 

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen; er zijn geen stemverklaringen. 
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11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 28 maart 2018. 

 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

A.A. Swets 

 

 

 

 

J. Langenacker 
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