
Verslag Raadsvergadering Concept
Datum 24-09-2020
Tijd 20:00 - 23:25
Locatie Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter J. Langenacker

Aanwezig 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. Muusses, mevr. L. Kreca-Jurkovic, 
Fractie Natuurlijk Belang: dhr. J.E. Bos, dhr. A.G. Blom
Fractie PvdA: dhr. J. Alberts

Afwezig 

1
20:00

Opening van de vergadering
Welkom aan raadsleden-collegeleden fysiek aanwezig Welkom aan het publiek .

2 Vaststelling van de agenda
Na wijziging agendapunt 7b Investering verstedelijkingsstrategie en flexwonen 
(2020/38) en agendapunt 7e MRA begroting 2021(2020/41) naar de 
hamerstukken en bespreking behandeling Centrumplan iedereen akkoord.

3 Mededelingen
-

4
20:05

Vragenhalfuurtje
VVD heeft vragen gesteld over de volgende onderwerpen:
1. Uitvoering motie Ouderkerkerplas
2. Vragen over plannen Koninginnenbuurt Ouderkerk

Ouder Amstel Anders heeft vragen gesteld inzake
1.IKC
2. Zwerfafval

5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering 
Besluitenlijsten  en van 25 juni en 2 juli jl. zijn vastgesteld.
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6 HAMERSTUKKEN
Alle hamerstukken zijn vastgesteld.

6.a Benoeming lid welstandscommissie.

6.b

6.c.

Achtervangovereenkomst WSW-garantie (2020/42)

ENSIA bekrachtiging geheimhouding memo (2020/37) 

6.d Investering verstedelijkingsstrategie en flexwonen (2020/38)
Met stemverklaring van mevr. de Vries (Ouder-Amstel-Anders) en
met stemverklaring van dhr. Slats (VVD)

6.e MRA begroting 2021(2020/41)

7 BESPREEKSTUKKEN

7.a Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (2020/45)

Voorgesteld besluit
BESLUIT :
1. Het Bouwstenendocument ‘Spijkers met koppen’ vast te stellen als 
richtinggevend document voor de verdere uitvoering van het Centrumplan
Ouderkerk aan de Amstel.
2. De bereidheid uit te spreken uitvoering te geven aan de eerste fase en op 
basis van een uitgewerkt plan nadere voorstellen voor investering te 
verwachten.
3. Een stedenbouwkundig bureau opdracht te geven een uitwerking op te 
stellen bedoeld om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing 
van het
graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen én de inrichting 
van Het Kampje concreet vorm te geven op te leveren medio november 2020.
4. In te stemmen met het doen van onderzoek voor parkeerbeleid en 
parkeerregime.
5. Voor het verrichten van de onderzoeken genoemd onder 3 en 4 een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 70.000 euro.
6. De intentie uit te spreken bereid te zijn medewerking te verlenen aan 
wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de ruimtelijke en 
economische
ontwikkelingen die in het Bouwstenendocument worden benoemd, horeca Het 
Haventje, nieuwe functie pastorie, herontwikkeling voormalig 
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Rabobankgebouw.
7. Samen met de werkgroep de coproductie voort te zetten.
Op verzoek lopen we raadsagenda van de 24ste september na op tijdstippen en 
termijnen, deze zal worden aangepast. De tijdstippen zijn nog niet helemaal in 
te schatten, hangt ook af van de beantwoording van de vragen en 
toezeggingen die nog moeten volgen. Vastgesteld t.a.v. Centrum plan is dat 
aanvullende, technische vragen en de moties en amendementen in het 1e 
termijn moeten worden beantwoord, dan volgt de college beantwoording in 1 
keer en dan het 2de termijn. Verzoek vooraf moties en amendementen 
aanleveren. Het streven is om in 1 uur te behandelen.

Het ingediende Amendement A1 van Natuurlijk Belang is met 12 stemmen voor 
(Ouder-Amstel-Anders, CDA, D66, GroenLinks, Natuurlijk Belang en PvdA) en 3 
stemmen tegen (VVD) aangenomen

Het ingediende Amendement A3 door de VVD en Ouder-Amstel Anders is met 
8 stemmen voor (VVD, Ouder-Amstel-Anders, CDA ) en 7 stemmen tegen D66, 
GroenLinks, Natuurlijk Belang en PvdA) aangenomen 

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

7.c Verlenging BIZ (2020/39)
Voorgesteld besluit
BESLUIT :
De bedrijfsinvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel te verlengen door 
middel van het vaststellen van de Verordening BIZ Ouderkerk aan de Amstel 
2020.
Amendement A4 ingediend door de gehele raad is met algemene stemmen 
aangenomen
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

7.d Deelname Invest MRA (2020/40)
Voorgesteld besluit
BESLUIT :
- een publiek private samenwerking aan te gaan met de provincie en andere 
gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord
inzake Invest-MRA deel te nemen aan Invest-MRA - een bedrag van € 370.000 
(1% jaarlijkse begroting van de gemeente) beschikbaar te stellen voor deelname 
aan Invest-MRA
- wensen in te dienen met betrekking tot het opnemen van social return in het 
investeringskader
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Het voorstel is aangenomen met 3 stemmen tegen (Fractie Natuurlijk Belang en 
de heer Hilbrands van de VVD) en 12 stemmen voor (VVD: de heren Slats en 
Rienstra, Ouder-Amstel-Anders, CDA, D66, GroenLinks, PvdA).

8 Motie vreemd
Ouder Amstel Anders, VVD, GroenLinks, D66, Natuurlijk Belang en PvdA heeft 
motie vreemd ingediend inzake: geluidsoverlast snelwegen
De motie is met stemverklaring van mevr. van den Brink- van Agtmaal met 
algemene stemmen aanvaard

9 Sluiting (verwachting 22.11 uur)


