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Overzicht moties en toezeggingen 2020/2021 (vrs. 05-10-2021) 

Alles wat in grijs aangegeven staat, zal bij volgende publicatie verwijderd worden 

Datum Nr. Fractie Inhoud Afhandeling Portefeuillehouder/
Coördinator

210930 M1 OAA
VVD
NB
PvdA
CDA

Motie vreemd Terminal (ITT)Verzoekt het 
college:
De gesprekspartners voor de ITT op de 
hoogte te brengen van het feit dat de 
gemeenteraad nog niet overtuigd is dat een 
ITT in de gemeente Ouder-Amstel 
gerealiseerd moet worden;
Ervoor te zorgen dat in de onderzoeken 
naar de realisatie van een ITT bij de 
mobiliteitshub het effect op de 
bereikbaarheid, openbare orde, (sociale) 
veiligheid, luchtkwaliteit, leefbaarheid van 
het gebied meegenomen wordt zonder dat 
dit tot kosten voor onze gemeente leidt;
Indien besloten wordt aan de raad voor te 
stellen een ITT in de gemeente Ouder-
Amstel te realiseren aan te tonen welke 
toegevoegde waarde dit voor onze 
gemeente heeft en dat dit geen negatief 
effect heeft op de leefbaarheid in en 
bereikbaarheid van Ouder-Amstel;

Dhr. Jansen

210930 T VVD Vragenhalfuurtje over Ouderkerkerplas
De portefeuillehouder is bereid om over de 
verlichting bij het gebied verder te praten in 
een commissievergadering en ook om de 

Mevr. Langenacker
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motie verder uit te werken als het gaat om 
sportieve zaken m.n. voor oudere kinderen.

210930 T OAA Mobiliteitsflank Z-O
Toegezegd wordt om te kijken wat de 
planning wordt voor onderhoud en aanpak 
metrostation van der Madeweg

Mevr. Korrel

210923 T OAA Vragen n.a.v. aftopping A2
Hierop zal schriftelijk worden teruggekomen

Mevr. Korrel

210921 T OAA Vragen woningbouwimpuls flexwonen
Hoe gaat de verdeling en hoe zit het met 
30% voorrang bewoning eigen gemeente

Memo aangeboden 29 september 2021 Dhr. Jansen

210921 T NB Vragen garantstelling woonboten
Op kort termijn zal e.e.a. onderzocht 
worden

Dhr. Boomgaars

210916 T NB Communicatieplan
Jaarlijks zal het communicatie 
uitvoeringsplan aan de raad worden 
voorgelegd m.n. over de specifieke 
doelgroepen

Mevr. Langenacker

210708 M2 D66
OAA
GL

Verzoekt het college om:
• In een brandbrief aan het Rijk te laten 
weten dat er meer financiële ondersteuning 
voor de WMO nodig is
• Samen met de raadsleden te zorgen voor 
een brede verspreiding van de brandbrief bij 
de landelijke overheid en politiek
• De inwoners en de raad in september 
2021 en daarna iedere drie maanden te 
informeren over de acties die ondernomen 
zijn en welk resultaat dit opgeleverd heeft 

Memo toegevoegd memo’s gemeenteraad 15-09-2021. College

210708 M3 VVD
OAA
NB

Verzoekt het college om:
• Te zoeken naar andere mogelijkheden om 
de extra benodigde inzet voor de grote 

College
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projecten te bekostigen
• De uitbreiding van de ambtelijke 
capaciteit t.b.v. de grote projecten uit te 
stellen tot de financiële ruimte er in de 
begroting is
• In beeld te brengen wat de consequenties, 
voor- en nadelen zijn van het tijdelijk stop 
zetten van deze uitbreiding van de 
ambtelijke capaciteit (DNK, Entrada en 
ABPZ)

210708 M4 VVD
OAA

Verzoekt het college om:
• Voor de begrotingsbehandeling in beeld te 
brengen wat de mogelijkheden zijn om de 
kostenstijging op VTH te beperken door 
andere keuzes te maken, welk effect deze 
keuzes zouden hebben en wat hier de voor- 
en nadelen van zijn

Mevr.
Langenacker

210708 T OAA Toevoeging Addendum;
Beantwoording vragen inzake VTH bij 1e 
BURAP/1e Bestuurs-rapportage worden 
gepubliceerd.

Mevr.
Langenacker

210624 M1 OAA
CDA
GL
PvdA

3 percelen, roept het college op: 
Het aantal te bouwen appartementen op de 
locatie Aart van der Neerweg te 
maximaliseren uitgaande van de wensen 
van de beoogde doelgroep. 
Hierbij nogmaals te kijken naar de 
gehanteerde CROW-norm en deze voor 
deze specifieke locatie te verlagen naar 1,1 
n om meer ruimte te krijgen voor het 
bouwen van appartementen. 
Andere acties te overwegen om de 
parkeerdruk in de buurt te verlagen.

Afhankelijk van het toekomstig bouwplan met daarbij 
flankerende verkeersmaatregelen zoals deelauto's, wordt 
bekeken of een verlaging naar 1,1 mogelijk is. 

Mevr. De Reijke
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210624 M6 VVD
OAA
PvdA

Centrum Plan, roept het college op:
Het proces voor de totstandkoming van het 
Voorlopig Ontwerp zelf te organiseren, de 
eindregie te voeren op de op te stellen 
stukken en daarin te zorgen voor een 
zorgvuldig proces met gepaste snelheid;
Het Voorlopig Ontwerp voor 't Kampje in 
nauwe samenwerking te maken met alle 
belanghebbenden.

Is meegenomen & verwerkt in het voorstel voor het 
participatieproces in de V.O. fase wat aan de raad is 
voorgelegd.

Dhr. Jansen

210325 M5 CDA
VVD
OAA
D66
GL
PvdA
NB

Centrumplan co-produktie proces M5 
Verzoekt het college van burgemeester en 
wethouders:
• De aanbevelingen uit de enquête over het 
‘Spijkers met Koppen’ proces en de 
beschikbare gemeentelijke documenten 
over bewonersparticipatie te verwerken in 
een voorstel voor bewonersparticipatie in 
de vorm van coproductie voor de volgende 
fase(n) na de vaststelling van het eerste 
schetsplan van het Centrumplan Ouderkerk
• Om de handvatten uit de enquête mee te 
nemen in de nog te schrijven nota 
participatie
• Bij de opstelling van de nog te schrijven 
nota participatie af te stemmen met de 
raadswerkgroep ‘Bestuurlijke vernieuwing’

Is meegenomen & verwerkt in het voorstel voor het 
participatieproces in de V.O. fase wat aan de raad is 
voorgelegd.

Mevr. Korrel

210325 M2 GL
OAA
NB
PvdA
VVD
NB

Meer Bomen 
Verzoekt het college: 
1. Met een voorstel te komen hoe het 

bomenfonds versneld in te zetten voor 
bomenplant in Ouder-Amstel op korte 
termijn van kwalitatief goede bomen 
met een lange levensduur.

Dhr. Boomgaars
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2. Dit voorstel binnen half jaar aan de raad 
voor te leggen. 

3. Bij dit voorstel – waar mogelijk – 
inwoners op te roepen een bijdrage te 
leveren, bijvoorbeeld locatiesuggesties 
voor nieuwe bomen of wensen voor de 
aanleg van collectieve fruitgaarden en 
voedselbossen. 

4. Het behoud van bestaande bomen als 
uitgangspunt te hanteren en dit belang 
in de overheidsplannen bij alle 
projecten te verankeren. 

5. Inzicht te geven aan de raad op welke 
wijze bomeneffect-analyse wordt 
opgesteld bij ieder nieuwbouw- of 
herinrichtingsproject in de 
planvormingsfase. 

210318 T OAA
NB

Bomencompensatiefonds: 
Verduidelijking van de bestedingen en 
overzicht van de besteding zal aangeleverd 
worden.

 
Dhr. Boomgaars

210304 T D66 
GL

Herziening woonruimteverdeling: 
Een aantal verzoeken.

• Wij zullen in de tweede helft van 2021 een informatieve 
bijpraatsessie over het onderwerp wonen houden, waarin 
onder andere wordt ingegaan op de 
woonruimteverdeling, voorrang op woningen en urgentie.
• Wij zullen jaarlijk een rapportage bij de gemeente 
aanleveren over de bijzondere gevallen irt urgentie. 
• Een jaar na inwerkingtreding van het nieuwe beleid 
woonruimteverdeling zal er een tussentijdse evaluatie aan 
de raad worden toegezonden. Mochten er zich eerder 
structurele problemen bekend zijn, dan laten wij dat aan 
de raad weten.

Mevr. B. de Reijke 
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201217 M1 CDA
D66
GL
NB

Roept het college op:
Om ervoor zorg te dragen dat, als uit het 
verdiepend onderzoek blijkt dat de locatie
Bindelwijk een geschikte locatie is voor de 
twee scholen onder één dak waardoor er 
drie locaties (Amstelschool, Het Kofschip en 
het schoolpand aan de Wilhelminalaan) 
vrijkomen, er voldoende ruime speelplekken 
terugkomen in die drie wijken, conform de 
Speelnota 2020-2026.

Deze toezegging wordt te zijner tijd meegenomen in de 
ontwikkeling van de 3 locaties 

Dhr. Boomgaars 

201217 M3 VVD
OAA
PvdA

Verzoekt het college:
• In gesprek te gaan met de 
verantwoordelijke portefeuillehouder in 
Amsterdam om duidelijk te maken dat wij 
geen erotisch centrum nabij onze 
gemeentegrenzen willen en de 
portefeuillehouder te bewegen te kiezen 
voor een andere locatie.
• De raad te informeren over de uitkomst 
van dit gesprek of deze gesprekken.

College 

201112 M Alle 
fracties

Roept het college op:
• Met in achtneming van de laatste 
informatie over onderhoudsplanning en de 
financieringsmogelijkheden te onderzoeken 
of de benodigde toevoeging aan de 
voorziening naar beneden bijgesteld kan 
worden.
• De raad voor de behandeling van de 
begrotingswijziging in december 2020 te 
informeren over welke verlaging van de 
rioolheffing hierdoor mogelijk is.

College
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201105 T D66 Toezegging memo inzake de 
informatie/uitleg inzake een 
duurzaamheidslening.

Dhr. Boomgaars

201022 M1 VVD
OAA
D66
NB

• In overleg te treden met kerkbestuur en 
bisdom over de plannen die zij hebben met 
het monumentale kerkgebouw, de pastorie 
en de restauratie/overdracht van het 
Gezellenhuis. 
• De raad over de voortgang van deze 
besprekingen te informeren. 
• Alles in het werk te stellen wat tot de 
mogelijkheden van het college behoort om 
duidelijkheid te krijgen over de 
toekomstplannen van de RK parochie 
Amstelland met de Urbanuskerk en het 
Gezellenhuis, voordat de plannen voor de 
gronden verder worden uitgewerkt. 
• In dit proces niet alleen toekomst van de 
Urbanuskerk en het Gezellenhuis te 
betrekken, maar ook te bewaken dat het 
onderhoud en conservering van de 
monumentale panden gewaarborgd 
worden.

Mevr. Van der 
Weele

201022 M2 D66
GL
CDA
PvdA

Verzoekt het college: 
• Om vóórdat er bestemmingsplannen 
worden opgesteld betreffende de gronden 
rondom de Urbanuskerk, het Van der 
Looskwartier en het Gezellenhuis, eerst te 
inventariseren wat de capaciteit van de 
bestaande infrastructuur in dit gebied is 
voor het afwikkelen van het verkeer, daarbij 
rekening houdend met alle toekomstige 
ontwikkelingen in Ouderkerk-Zuid.

Mevr. Van der 
Weele/
Mevr. Korrel
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• En daarbij aan te geven op welke wijze 
veilig verkeer voor alle weggebruikers met 
specifieke aandacht voor fietsers en 
schoolgaande kinderen en andere 
kwetsbare verkeerdeelnemers, 
gewaarborgd kan worden.
• Tenslotte ook aan te geven op welke wijze 
stimuleren van gebruik van alternatieve 
vervoersmodaliteiten mogelijk is voor dit 
gebied.

201022 M3 D66 Verzoekt het college: 
• Om bij het uitvoeren van het onderzoek 
parkeerbeleid en parkeerregime voor het 
Centrum van Ouderkerk aan de Amstel ook 
de gebieden tussen de Rondehoep Oost, 
Polderweg, Schoolweg en Theresiastraat 
mee te nemen.
• En bij het onderzoek nadrukkelijk mee te 
nemen hoe dit gebied beter aangesloten 
kan worden op het OV en gebruik kan 
worden gemaakt van deelmobiliteit.
• En daarbij rekening te houden met alle 
toekomstige ontwikkelingen in deze 
gebieden.

Mevr. Korrel

201022 T5 D66 Uiteenzetting inzake verkeer en parkeren: 
e.e.a. zal ook in memo worden aangeleverd.

Mevr. Korrel

201022 T6 Groen
Links

In de toekomst zal deze visie langs de 
duurzaamheidsladder worden gelegd.

Mevr. Van der 
Weele

201022 T7 OAA Motievreemd inzake het Gezellenhuis dat 
wat in het vragenuur is behandeld zal op 
schrift worden gesteld.

Mevr. Van der 
Weele

200702 M3 D66
GL

Entrada roept het college op: Dhr. Boomgaars
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• Zich in de vervolgonderhandelingen in te 
spannen om de middel dure huurwoningen 
gedurende een termijn van tenminste 20 
jaren na de eerste ingebruikname voor de 
daarvoor bedoelde doelgroepen 
beschikbaar te houden.
• Bij de besluitvorming over de 
stedenbouwkundige visie een 
onderbouwing aan de raad te presenteren 
waarom zij in deze onderhandeling wel of 
niet geslaagd is in de hiervoor genoemde 
oproep.

200702 M2 NB
OAA

Entrada roept het college op
• In overleg met de ontwikkelaars van 
Entrada bij de besluitvorming over de 
stedenbouwkundige visie een alternatief 
scenario te presenteren op basis van 90.000 
m2 BVO.

Dhr. Boomgaars

200625 M D66
GL
CDA

Roept het college op:
• Met de Vervoerregio in overleg te gaan 
over mogelijke maatregelen die genomen 
kunnen worden om alternatieve routes aan 
te bieden en aantallen van wielrenners in 
het centrum van Ouderkerk te beperken. 
• En daarbij een breed scala aan mogelijke 
maatregelen te beoordelen, variërend van 
gedragsverandering tot maatregelen in de 
infrastructuur zoals bijvoorbeeld een 
fietspad langs de A9.

Mevr. Korrel

200625 M1 OAA
D66

Zorg te dragen dat Stadsherstel bij de keuze 
van een exploitant dan wel een toekomstige 
exploitant van het Gezellenhuis zal 
zorgdragen, en met de betreffende 

Mevr. van der Weele
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exploitant zal overeenkomen, dat de 
toegankelijkheid van het Gezellenhuis voor 
het publiek gewaarborgd wordt en blijft met 
een aanbod van zowel maatschappelijke, 
culturele en commerciële activiteiten.

200227 M VVD
CDA
OAA
GL

Visie recreatie en toerisme- 
Ouderkerkerplas
Verzoekt het college
• Om in het vervolgproces specifiek 
aandacht te besteden aan het uitwerken 
van plannen om de recreatieve en sportieve 
functie van de Ouderkerkerplas te vergroten 
met behoud van de ecologische functies die 
het gebied heeft.
• Om daarin de volgende ideeën te 
betrekken:
- Structureel verbeteren van de kwaliteit 
van het water en het strand.
- Duidelijker onderscheid tussen de 
gebieden waar honden los mogen lopen en 
waar niet.
- Bestaande functies zoals de skeelerbaan 
beter onder de aandacht te brengen.
- Gemarkeerde hardlooproutes en/of een 
trimbaan.
- Fitness-toestellen zoals in het 
Amsterdamse bos.
- Avontuurlijke (natuur)speeltuin, 
bijvoorbeeld zoals in het Twiske.
- Voetbal en/of volleybal voorzieningen, 
zoals doelen of een net.

Mevr. van der Weele 
en mevr.  
Langenacker
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- Verbeteren van de veiligheidsbeleving in 
het gebied door goede verlichting en 
gerichte inzet van handhaving.
- Om voor financiering van de benodigde 
investering ook te denken aan 
Crowdfunding of een sponsorloop.


