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Besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 31 januari 2019 

 

Datum vergadering  31 januari 2019   

Locatie   Gemeentehuis, raadzaal  

Aanvang   20.00 uur  

Sluiting   22.13 uur 

Voorzitter   Burgemeester J. Langenacker   

Griffier    J. Vissers   

 

Aanwezig: 

De dames W.M.M. van den Brink-Agtmaal, S.E.M. van Keep, P.D.A.M. Koek-Baks, L. Kreca, L.D. 

Muusses en C. de Vries  

De heren J. Alberts, A.G. Blom, J.E. Bos, M.J. Hilbrands, J. Koek, F. Rienstra, P. Roos, J.F.L. Slats en L.J. 

de Vré 

Wethouders A.A.M. Boomgaars, C.C.M. Korrel, B.M. de Reijke en M.C. van der Weele 

Gemeentesecretaris L.J. Heijlman 
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Opening van de vergadering 

2 Vaststelling van de agenda 
De heer Koek geeft aan dat agendapunt 7b als hamerstuk behandeld kan worden 
maar dat de fractie van OAA een stemverklaring wil geven. 
 
Er zijn 3 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend : 

1. Motie vreemd van OAA/PvdA/GL/VVD/D66/CDA/NB mbt AED en  
2. Motie vreemd van OAA en NB mbt opening burgerzaken 
3. Motie vreemd van NB en PvdA mbt het Centrumplan. 

Deze 3 moties worden als bespreekpunt aan de agenda toegevoegd.  
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Mededelingen 
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Vragenhalfuurtje 

5 
 

Besluitenlijst vorige raadsvergadering (13 december 2018) 
De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
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HAMERSTUKKEN 

6.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.b 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstel uitbreiding capaciteit hulpverlening (2019/03) 
De raad besluit: 
- In te stemmen met uitbreiding van de capaciteit van de hulpverlening voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling met 24 uur. 
- Vanaf het jaar 2019 extra middelen hiervoor beschikbaar te stellen ten bedrage van - 
€ 45.000,-. voor zover er geheel of gedeeltelijk geen dekking te vinden is binnen 
het (resultaat) budget sociaal domein. 
- De financiële gevolgen mee te nemen in de eerste Burap van 2019, met 
inachtneming van het extra accres in de Algemene Uitkering. 
- Met de Centrumgemeente Amsterdam te overleggen over de door het Rijk 
beschikbaar gestelde extra DUVO middelen 
 
Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern (2019/01) 
De raad besluit: 
- Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0005 een herziening 
van de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 
(deels)” wordt voorbereid; 
- Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie 
daarvan. 
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BESPREEKSTUKKEN 

7.a 
 

Beleidskader evenementen & Bestemmingsplan (2019/02) 
 
De raad besluit: 
Het amendement ingediend door NB/PvdA te verwerpen: 
De raad wordt voorgesteld te besluiten: 
Beslispunt 2 als volgt te wijzigen:  

1. Het Beleidskader Evenementen Ouder-Amstel vast te stellen met 
voorgestelde 
wijzigingen met uitzondering van hetgeen bepaald met betrekking tot de 
zogenoemde categorie III en IV evenementen; 

 
Het volgende beslispunt toe te voegen: 

2. Pagina 15 van het Beleidskader Evenementen als volgt te wijzigen:  
III.  Maximaal 9 dagen te gebruiken voor evenementen met een beperkte 

(geluids)impact van april tot en met oktober waarbij muziek en ander geluid 
ondergeschikt zijn aan de activiteit, waarbinnen ook meerdaagse 
evenementen zijn toegestaan met maximaal 8.000 bezoekers per dag. Voor 
geluid gelden de eisen volgens de memo ‘Geluidsaspecten 
evenementenbeleid gemeente OuderAmstel’ d.d. 3-10-2016 van de Roever 
omgevingsadvies; 
o 85 dB(A) bij mengpaneel [FOH] (gemeten over een periode van 15 
minuten); 
o Ten hoogste 1 podium of muziektent met muziekgeluid; 
o 40 dB(A) in de dagperiode bij woningen; 
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o 35 dB(A) in de avondperiode bij woningen; 
o Een nader te bepalen grenswaarde op enkele referentiepunten op 
relatief korte afstand op herkenbare en toegankelijke plaatsen. 
o De genoemde geluidsniveaus worden invallend bepaald over een 
meetperiode van 5 minuten tenzij anders aangegeven. 
o Er wordt geen meteo-correctie (Cm) en ook muziekstrafcorrectie 
toegepast. 
 

 IV. Maximaal 9 dagen te gebruiken voor evenementen door scholen of non-
profit instellingen op doordeweekse dagen voor het houden van niet-
commerciële sport- of educatieve evenementen kunnen conform categorie III 
plaatsvinden, waarbij de eindtijd verschilt, namelijk tot 20 uur en het aantal 
bezoekers, te weten maximaal 500. 

 
Het amendement ingediend door VVD, CDA, D66 en GL aan te nemen: 
Voorgesteld wordt aan de al voorgestelde wijzigigingen een wijziging toe te voegen te 
weten:  

 Daar waar in het bestemmingsplan het woord ‘huwelijksceremonies’ ‘is 

opgenomen dit te wijzigen naar ‘ceremonies‘   

 

Het amendement van OAA wordt ingetrokken: 

Besluit: 

 Pagina 29 van de toelichting op het bestemmingsplan Evenemententerreinen 
te wijzigen met dien verstande dat het aantal evenementen op het erf van de 
kerk op het perceel Kerkstraat 11 te Ouderkerk aan de Amstel wordt verhoogd 
van 12 naar 20. 

 
De raad besluit:  
- De Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen; 
 - Het Beleidskader Evenementen Ouder-Amstel vast te stellen met voorgestelde 
wijzigingen;  
- het ontwerpbestemmingsplan “Evenementen, terrassen e.d.” vast te stellen met in 
achtneming van de volgende wijzingen: 
* Aan artikel 1.6 van de regels wordt toegevoegd de zinsnede ”de ten tijde van de 
indiening van de aanvraag om een evenementenvergunning geldende Beleidsregels 
Evenementen”;  
* In de tabel van artikel 5.3 wordt het aantal evenementen per jaar terug gebracht 
van 12 naar 8;  
* Aan artikel 5.3, sub d. worden volgende leden toegevoegd: “2. Evenementen mogen 
maximaal 3 dagen achtereen plaatsvinden 3. Er dient minimaal één week zonder 
evenementen plaats te vinden tussen twee weekenden met evenementen.”;  
* In de tabel van artikel 5.12 wordt de zinsnede “van vrijdag tot zondag 01.00 uur 
(daaropvolgende dag)” gewijzigd in “van vrijdag tot zaterdag 01.00 uur 
(daaropvolgende dag)”;  
* Aan artikel 8, lid a van de regels wordt de zinsnede “de ten tijde van de indiening 
van de aanvraag om een evenementenvergunning geldende APV” toegevoegd;  
* In de tabel 3.1 van de toelichting wordt voor wat betreft evenementen op ‘t Kampje 
toegevoegd dat de maximale eindtijden van deze evenementen op zaterdag en 
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zondag tot 01.00 uur (volgende dag) zijn en wordt het toegestane geluidsniveau 
gewijzigd in 85dB(A).  
* Daar waar in het bestemmingsplan het woord ‘huwelijksceremonies’ ‘is opgenomen 

dit te wijzigen naar ‘ceremonies‘   

- Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening vastgesteld. 
 
NB en OAA worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.  
 
Motie vreemd AED ingediend door OAA, PvdA, NB, CDA, VVD, CDA, GL (raadsbreed) 
De raad besluit de motie aan te nemen:  
Verzoekt het college om:  

1. De trainingen die gevolgd kunnen worden om AED’s te gebruiken onder 
de aandacht te brengen van bewoners, zodat meer bewoners de AED’s op 
een goede manier kunnen gebruiken; 

2. In de communicatie hierover het belang/de noodzaak van een training te 
benadrukken.  

 
Motie vreemd OAA, NB en PvdA mbt openstelling burgerzaken 
De raad besluit de motie te verwerpen : 
Verzoekt het college om 

- Een pilot tot 31 december 2019 te starten met een “open inloop” voor 
burgerzaken, waarbij inwoners zonder afspraak terecht kunnen. 

- Tevens een loket functie in het Dorpshuis Duivendrecht te openen. 
- Deze gewijzigde openingstijden per 1 mei 2019 in te laten gaan. 
- Zorg te dragen voor communicatie hierover naar de inwoners. 

 
Motie van treurnis NB/PvdA 
De raad besluit de motie te verwerpen: 
Spreekt uit: 

treurnis over deze gang van zaken waarbij er niet door het college -zoals toegezegd- 
opnieuw wordt begonnen, waardoor het vertrouwen niet volledig wordt hersteld naar  
inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. 

  

  

  
 

  

8  Lijst ingekomen stukken 

Vastgesteld. 

10  Getekende presentielijst  

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 31 januari 2019. 

de raadsgriffier,  de voorzitter,  

 

J.L. Vissers   J. Langenacker  


