Lijst afhandeling aangenomen moties gemeenteraad Ouder-Amstel (per 1 okt 2018)
Titel

Datum
raad
11 okt
2018

Indieners

Dictum

Status

D66 en NB

College heeft met
memo raad
bericht over
stavaza
(postoverzicht 12
december 2018)

Motie
jongerenhuisvesting

11 okt
2018

D66, VVD en
OAA

Amendement/motie
begroting Tarief
afvalstoffenheffing

8 nov
2018

raadsbreed

De raad verzoekt het college
om in overleg met de eigenaar
naar mogelijkheden te zoeken
om het Gezellenhuis te
restaureren en te behoeden
voor verder verval en de
gemeenteraad binnen twee
maanden te rapporteren over
de uitkomst van het overleg.
De raad verzoekt het college
om te onderzoeken of het
mogelijk is om op de locatie
aan de Jacob van Ruysdaelweg
woningen voor jongeren te
bouwen, voor zover mogelijk
voor jongeren uit onze
gemeente en het resultaat van
het onderzoek binnen 5
maanden te delen met de
raad.
De gemeenteraad besluit:
1. Het tarief voor de
afvalstoffenheffing omlaag te
brengen met €25,09 door de
maatregelen te nemen
conform het memo van het
college 30 oktober 2018 en de
geplande inkomsten in de
begroting hierop aan te

Motie Gezellenhuis

Startnotitie is in
concept gereed
en wordt
ambtelijk
doorgesproken.
Vervolgens wordt
raad hierover
geïnformeerd.

Portefeuille
houder
Wethouder Van der
Weele

Deadline

Afgehandeld
Ja. Door
college is wet
voorkeursrecht
gevestigd op
het perceel

Wethouder de
Reijke

Wethouder de
Reijke voor
onderdeel 1
(amendement op
begroting)

Amendement
is verwerkt in
begroting 2019

passen.

2. Zo snel als mogelijk, maar
uiterlijk op 1 januari 2020, een
systeem van DIFTAR in te
voeren dat er voor zorgt dat de
kosten voor afvalinzameling
verder omlaag kunnen worden
gebracht en het
milieurendement verhoogt.
3. Het college op te dragen in
het hiervoor genoemde
voorstel aandacht te besteden
aan de bescherming van de
privacy van de gebruikers van
het nieuw in te voeren
systeem ter bevordering van
een betere bronscheiding.
4. In dit voorstel ook mee te
willen laten nemen eventueel
aanvullende manieren om de
bronscheiding te verbeteren,
zoals belonen voor inleveren
gescheiden afval.
Motie “Handhaving en
beleid”

13 12
18

raadsbreed

Het college wordt verzocht:
1. Te komen met een plan om
de handhaving in de gemeente
te verbeteren om tegemoet te
komen aan de overwegingen in
de motie;

In cie Ruimte van
april 2019 wordt
de commissie
nader
geinformeerd
over Diftar.

Wethouder
Boomgaars voor
onderdelen 2 t/m 4
(motie)

Burgemeester
Langenacker

Motie “Verbeterde
sturing van de raad
Op gemeentefinancien”

13 dec
18

CDA, D66,
VVD, GL en
NB

Motie “ballonnen”

13 dec
18

OAA en
PvdA

2. Als uitgangspunt hiervoor te
nemen dat eventuele extra
kosten gedekt moeten worden
door inkomsten uit de
bestuurlijke boetes.
3. De raad vóór het
zomerreces 2019 hierover te
informeren.
De raad besluit de motie van
GL/CDA/D66/VVD/NB
“verbeterde sturing van de
raad op gemeentefinancien”
aan te nemen, waarbij het
college opgeroepen wordt om
samen met de raad een
werkgroep op te richten die
samen met de wethouder
financiën concrete voorstellen
gaat verkennen en formuleren
voor verbeteringen in de
financiële verantwoording en
sturing
Het college wordt verzocht:
1.In de evenementenvergunningen het voorschrift
op te nemen, dat het uitdelen
en oplaten van ballonnen bij
activiteiten waarvoor een
vergunning van de gemeente
nodig is niet is toegestaan;

Raad zelf:
initiatiefnemers:
Wethouder De
Reijke

Wethouder De
Reijke/burgemeester

2.Bij gemeentelijke activiteiten
geen ballonnen te gebruiken;
3.Ondernemers en inwoners
van de gemeente over dit
verbod te informeren.
4.Bij evenementen waar wel
ballonnen gebruikt (mogen)
worden een folder met
informatie omtrent nadelige
gevolgen van gebruik te
verschaffen.
Motie vreemd AED

31 jan
19

OAA, PvdA, Motie vreemd AED ingediend
NB, CDA,
door
VVD, CDA,
Verzoekt het college om:
GL
(raadsbreed)
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.

Wethouder De
Reijke

Motie helderheid
voor bewoners
woonboten en
aanpak ABPZ

21
maart
2019

raadsbreed

Verzoekt het college om:
1. Zo spoedig mogelijk
de woonboten die in
de
Duivendrechtsevaart
kunnen en mogen
blijven liggen
binnen de eerder
vastgestelde visie,
positief te
bestemmen in het
bestemmingsplan
voor de
Duivendrechtsevaart
2. Zo spoedig mogelijk
te zorgen voor een
heldere, zorgvuldige
aanpak t.a.v. het
kade gebruik en een
goede communicatie
hierover.
3. Per woonboot helder
te communiceren
wat de plannen van
de gemeente zijn,
wanneer er
duidelijkheid kan
worden verwacht en
welke mogelijke
risico’s er zijn op
verdere vertraging
4. Voor de bewoners
van de woonboten,
legaal of illegaal, die
op dit moment in de
Duivendrechtsevaart

Wethouder
Boomgaars

liggen en op termijn
verplaatst moeten
worden, te regelen
dat zij niet
opdraaien voor de
versleepkosten.
5. Een tijdslijn aan te
geven wanneer er
gestart gaat worden
met de ontwikkeling
van de rest van het
ABPZ

