
Besluitenlijst Raadsvergadering CONCEPT
Datum 25-06-2020
Tijd 20:00 - 23:37 uur
Locatie Microsoft Teams/Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter J. Langenacker
Presentie Fractie VVD: dhr. J.F.L. Slats, de heer M.J. Hilbrands en dhr. F. Rienstra

Fractie Ouder-Amstel- Anders: mevr. P.D.A.M. Koek, dhr. J.T. Koek en 
mevr. D. de Vries
Fractie CDA: dhr. L.de Vré, dhr. P. Roos
Fractie D66: mevr. S.E.M. van Keep, mevr. W.M.M. van den Brink-van 
Agtmaal
Fractie GroenLinks: mevr. L. Kreca-Jurkovic, mevr. A.M. Meesters
Fractie Natuurlijk Belang: dhr. J.E. Bos, dhr. A.G. Blom
Fractie PvdA: dhr. J. Alberts

 

1
20:00

Opening van de vergadering
Welkom aan raad, college, organisatie en kijkers/ luisteraars

2 Vaststelling van de agenda
De portefeuillehouder vertelt nog e.e.a. over de bekladding van het 
beeld Elieser
Dhr. Alberts wil nog agendapunt 6c bespreken
Na toevoeging genoemde punten agenda akkoord 

3 Mededelingen
De burgmeester heeft de condoleance overgebracht naar de familie van de 
overleden politieagent dhr. Smit 

4
20:05

Vragenhalfuurtje
Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over 
actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.

- Vragen gesteld door D66 over overlast in de Molenbuurt
- Vragen gesteld door OAA over planning van het Centrum Plan
- Vragen gesteld door VVD over DNK inzake woonruimteverdeling, 

tijdelijke woningenlijst, hoe het staat met ontwikkeling tijdelijke 
woningen in DNK en contacten met de Minister hierover

- Vragen gesteld door CDA inzake rotondes en plantsoenen (deze 
mogen schriftelijk beantwoord worden
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5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering
Vastgesteld

6
20:35

HAMERSTUKKEN  (Alle stukken zijn vastgesteld)

6.a Verbonden partijen: jaarstukken 2019 en begrotingen 2021 
(2020/26)
De Vervoerregio, AM Match, Belastingen Amstelland, BNG Bank, 
stichting Rijk, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, MRA, 
en Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2019 en begroting 
2021 aan de raad aangeboden. Daarnaast heeft Groengebied 
Amstelland een begrotingswijziging voor 2020 bijgevoegd. Er zijn geen 
grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. Besluit: De begrotingen en 
begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een 
zienswijze.

6.b Verlenging contract accountant (2020/34)
Besluit: Het contract met de accountant met 1 jaar te verlengen

6.c Bekrachtiging geheimhouding rekenmodel Entrada en 
bijbehorende bijlagen
Bekrachtiging geheimhouding
Dhr. Alberts houdt een pleidooi voor voortaan op deze wijze de 
geheimhouding te bekrachtigen en verzoekt een register bij te houden

6.d Aanvraag Plan van scholen ASKO 2020 (2020/25)
Besluit:  Geen basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs op te nemen op 
een Plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2021 – 2024 en daarmee conform 
het gestelde in artikel 83 Wet op het Primair Onderwijs geen Plan van nieuwe 
scholen vast te stellen;
- Burgemeester en Wethouders op te dragen dit besluit binnen 14 dagen 
kenbaar te maken aan stichting ASKO.

6.e GR OGZ Amstelland: Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 (2020/24)
Besluit: 
Jaarrekening 2019
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de GR OGZ Amstelland.
- Kennis te nemen van het positieve resultaat 2019 voor Ouder-Amstel van
€15.377,- , dat ten gunste wordt gebracht van het gemeentelijk
begrotingsresultaat 2020.
Begroting 2021
- In te stemmen met de begroting GR OGZ Amstelland 2021, waarin is 
verwerkt:
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 thematisch onderzoek als plustaak voor alle gemeenten;
 een stijging van de kosten voor de SOA-poli.
- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2021 van de GR OGZ 
Amstelland en akkoord te gaan met de verhoogde geraamde gemeentelijke 
bijdrage voor Ouder-Amstel voor 2021 van € 537.914,-.

6.f Geactualiseerde grondexploitatie Ouderkerk Zuid (2020/30)
Besluit is geheim: De grondexploitatie voor Ouderkerk Zuid moet jaarlijks 
worden geactualiseerd. Inhoudelijk is het plan niet gewijzigd en het is 
nagenoeg voltooid. Verwacht wordt dat de grondexploitatie per 2021 definitief 
afgesloten kan worden.

6.g Benoeming RvT Amstelwijs 2020 (2020/31)

Besluit: De voordracht van de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor 
openbaar primair onderwijs, tot (her)benoeming van de leden van de raad van 
toezicht over te nemen.

7 BESPREEKSTUKKEN

7.a
20:40

Besluit afhandeling voorkeursrecht en instemming plan van aanpak 
Stadsherstel (2020/32)
Besluit:  In het kader van het voorkeursrecht toestemming te geven voor de 
rechtstreekse verkoop en levering van het Gezellenhuis (Rondehoep Oost 29 en 
29 A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405) 
door de Parochie aan Stadsherstel, waaraan de voorwaarde wordt verbonden 
dat deze verkoop en levering dient plaats te vinden conform de concept 
koopovereenkomst en de leveringsakte zoals die voorliggen en zijn aangehecht 
aan dit besluit. Als gevolg van dit besluit en de daaropvolgende levering van 
het Gezellenhuis komt het voorkeursrecht zoals gevestigd door de raad op 6 
juni 2019 met nummer 2019/30 te vervallen.

Het Amendement A1ingebracht door  is met algemene stemmen aanvaard met 
stemverklaringen van mevr. Koek-Bak en dhr. Hilbrands. Het raadsvoorstel is 
met algemene stemmen aanvaard met stemverklaring van mevr. Koek-Baks en 
dhr. Alberts, Motie M1 inzake exploitatie is met algemene stemmen 
aangenomen met stemverklaring van dhr. Bos en dhr. Hilbrands Motie M2 is 
met 5 stemmen voor (Ouder-Amstel Anders en GroenLinks en 10 stemmen 
tegen verworpen. (VVD, CDA, D66, Natuurlijk Belang en PvdA), 
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7.b
21:25

Voorlopig exploitatiemodel Entrada (2020/30)
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 2 juli

8 Moties vreemd
1. Motie vreemd van benzine stations naar Snel-laad stations ingediend 
door Natuurlijk Belang, D66 en GroenLinks, na behandeling wordt de motie 
aangehouden 
2. Motie vreemd inzake DNK door VVD, Natuurlijk Belang, Ouder Amstel 
Anders en PvdA
Motie is met algemene stemmen aangenomen
3. Motie vreemd inzake discriminatie door GL, D66, CDA en PvdA
Motie is aangenomen met algemene stemmen aanvaard, met stemverklaringen 
van dhr. Rienstra, mevr. Koek en dhr. Bos
4. Motie vreemd inzake wielrenners in Ouder-Amstel, ingediend door D66, 
GroenLinks en CDA de motie is aangenomen met  algemene stemmen met        
stemverklaringen van dhr. Slats, dhr. Bos, mevr. Koek-Baks, dhr. Alberts.
De motie wordt meegenomen in de eerstvolgende vergadering van de 
Vervoersregio.

Sluiting


