Nummer
2018/11

Datum
11-102018
raad

Fractie
PvdA

Toezegging
De burgemeester zegt toe
een onderzoek te zullen
als er specifieke mails zijn
die niet zijn beantwoord.
Daarnaast zal de
burgemeester nog eens
het registratiesysteem
laten nalopen. Naar
aanleiding van voornoemd
onderzoek zal het college
een memo naar de raad
sturen met suggesties
voor verbetering.

Status

Portefeuillehouder Deadline Afgehandeld
Burgemeester
Langenacker

2018/12

11-102018

OAA

De wethouder Onderwijs,
Van Weele zegt bij de
behandeling van de
jaarrekening Stichting
OOP toe ervoor te zullen
zorgen dat eind november
de rapportage aan de raad
er is.

Reactie college d.d. 6
Wethouder Van
maart 2019: Volgens
Weele
de statuten van de
Stichting Florente
Basisscholen stelt het
stichtingsbestuur
jaarlijks vóór vijftien
december een
begroting vast voor
het daaropvolgende
kalenderjaar.
Voorafgaand aan de
vaststelling stelt het
bestuur de
gemeenteraad in de
gelegenheid om een
zienswijze over de
begrotingsvoornemens

Ja memo
wethouder
hierover op
postoverzicht 7
maart 2019

1

te geven. Dit proces is
om verschillende
redenen vertraagd.
Ten eerste omdat de
begroting niet eerder
beschikbaar was dan
28 december 2018. De
benodigde cijfers
waren vanwege de
recentelijke fusie van
Stichting OOP en
Stichting Spirit later in
beeld dan gebruikelijk
zou zijn. Ten tweede
omdat het onze
intentie was om de
bespreking van de
begroting te
koppelen aan de
informatieavond over
het openbaar
onderwijs van St.
Florente. Deze vindt
plaats op 9 mei 2019.
De zienswijze over de
begroting wordt naar
verwachting aan u
voorgelegd in de
raadsvergadering van
18 april 2019.
2018/20

Raad 13
dec 2018

Wethouder De Reijke zegt
toe de gemeenteraad de
nieuwe

Wethouder De
Reijke

2

gezondheidsmonitor
jongeren 2019 toe te
sturen en te kijken of deze
aanleiding vormt om
doelen(doelgroepen) aan
te passen.
2018/21

Raad 14 PvdA
dec 2018

2019/24

Cie B&B
7 mrt 19

2019/25

Cie B&B
7 mrt 19

2019/26

Raad 21
maart 19

Wethouder De Reijke zegt
toe om het eerste
kwartaal 2019 een
activiteiten(tijds)pad op te
zullen stellen om roken
tegen te gaan en de
gemeenteraad daarvan in
kennis te stellen.
Op de vraag van
commissielid Van
Rooy(D66) hoe het in
OuderAmstel is gesteld
met de privacy zegt de
burgemeester toe op de
vraag terug te zullen
komen.
Onder het voorbehoud
dat het niet te ingewikkeld
en te kostbaar is zegt de
burgemeester toe (de
demping) van de vloer van
de sportzaal in het
Dorpshuis Duivendrecht te
willen laten inspecteren.
Wethouder Boomgaars
zegt toe op de vraag van

Wethouder De
Reijke

Burgemeester

Burgemeester

Wethouder
Boomgaars
3

2019/27

Raad 21
maart 19

2019/28

Raad 21
maart 19

de heer Bos (NB) om uit te
zoeken of de gemeente
Amsterdam ooit OuderAmstel heeft verzocht om
de APV aan te passen hier
zo mogelijk binnen een
week schriftelijk terug te
komen
De wethouder zegt toe
aan de
woonbootbewoners te
zullen vragen of ze er prijs
op stellen als de
wethouder bij het gesprek
van de gemeente met
woonbootbewoners is in
april en zo ja erbij te
zullen zijn.
Wethouder Boomgaars
zegt toe het traject qua
procedure en qua tijd voor
het bestemmingsplan
Duivendrechtsevaart op
papier te zetten en daarbij
te zullen zoeken naar
mogelijkheden een en
ander te versnellen, met
de kanttekening dat niet
gezegd is dat dat ook
mogelijk is.

Wethouder
Boomgaars

Wethouder
Boomgaars

Is ook opgenomen
in de raadsbreed
ingediende en
aangenomen
motie en komt in
het vervolg via de
lijst moties terug.
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2019/29

Raad 21
maart 19

Wethouder Boomgaars
zegt toe dat het verslag
van de bijeenkomst voor
de bewoners in april
inzichtelijk wordt gemaakt
voor de raad.

Wethouder
Boomgaars

2019/30

Raad 21
maart 19

Wethouder Boomgaars
zegt toe (nav vragen van
OAA in het
vraenhalfuurtje) in contact
te zullen treden met
Stichting De Noordzee om
te kijken aan welke
criteria moet worden
voldaan voor een
vermelding van het
ballonnenbeleid in de
gemeente op de website
en de uitkomsten terug te
koppelen naar de raad.

Wethouder
Boomgaars

2019/31

Raad 21
maart 19

Wethouder De Reijke zegt
naar aanleiding van
vragen van D66 tijdens het
vragenhalfuurtje hoe het
staat met de
uitvoeringsagenda dat het
college een rapportage
binnen 4 weken naar de
raad hierover zal sturen.

Wethouder De
Reijke
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