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

Titel 
 

Datum 
raad 

Indieners Dictum Status Portefeuille 
houder 

Deadline Afgehandeld 

 
Motie “Gesprekken 
Amstelland Gemeente” 
 

11 okt 
2018 

raadsbreed De gemeenteraad spreekt uit 
de handelswijze van de 
burgemeester van 
Amstelveen af te keuren en 
verzoekt het college hier de 
burgemeester van 
Amstelveen mondeling en 
schriftelijk over te berichten. 

 Burgemeester  Ja 
burgemeester 
heeft zowel 
aan de 
burgemeester 
van 
Amstelveen als 
de CdK laten 
weten de wijze 
waarop het 
standpunt van 
de 
burgemeester 
van 
Amstelveen 
over 
bestuurlijke 
samenwerking 
en het 
“afstoten van 
Duivendrecht” 
naar buiten is 
gebracht niet 
correct te 
vinden. 

Motie Gezellenhuis  11 okt 
2018 

D66 en NB De raad verzoekt het college 
om in overleg met de 
eigenaar naar mogelijkheden 
te zoeken om het 

College heeft met 
memo raad bericht 
over stavaza 

Wethouder 
Van der Weele 

  



Gezellenhuis te restaureren 
en te behoeden voor verder 
verval en de gemeenteraad 
binnen twee maanden te 
rapporteren over de uitkomst 
van het overleg. 
 

(postoverzicht 12 
december 2018) 

Motie 
jongerenhuisvesting 

11 okt 
2018 

D66, VVD 
en OAA 

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. 
 
 

 Wethouder de 
Reijke 

  

Amendement/motie 
begroting Tarief 
afvalstoffenheffing 
 

8 nov 
2018 

raadsbreed 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 
passen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder de 
Reijke voor 
onderdeel 1 
(amendement 
op begroting) 
 
 
 
 
 
 
 

 Amendement 
is verwerkt in 
begroting 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

Het college heeft de 
agendacommissie  
verzocht in januari een 
informatiebijeenkomst 
diftar in te plannen.   

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

Motie “Handhaving en 
beleid” 

 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; 
2. Als uitgangspunt hiervoor 
te nemen dat eventuele extra 

 Burgemeester 
Langenacker  

  



kosten gedekt moeten 
worden door inkomsten uit 
de bestuurlijke boetes. 
3. De raad vóór het 
zomerreces 2019 hierover te 
informeren 
Aan te nemen. 
 

Motie “Verbeterde 
sturing van de raad  
Op gemeentefinancien” 

 CDA, D66, 
VVD, GL en 
NB 

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. 

 

 Wethouder De 
Reijke 

  

Motie “ballonnen”  OAA en 
PvdA 

Het college wordt verzocht:  

1.In de evenementen-

vergunningen 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; 

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.  

 

 


