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Overzicht moties en toezeggingen 2020/2021 (vrs. 18-04-2021) 

Alles in rood is als laatste bijgekomen

Datum Nr. Fractie Inhoud Afhandeling Portefeuillehouder/
Coördinator

J/N

210325 T OAA Wet natuurbescherming M3
De wethouder, zegt toe met juridisch 
advies terug te komen

Dhr. Boomgaars

210325 M5 CDA
VVD
OAA
D66
GL
PvdA
NB

Centrumplan coproduktie 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’.  

Mevr. Korrel
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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.

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. 

Dhr. Boomgaars

210318 T OAA
NB

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

Memo is onderweg 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 

Mevr. B. de Reijke 
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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.

200128 T VVD Naar aanleiding van het vragen half uurtje 
en de aangekondigde experimenten.

De portefeuillehouder zegt toen zich meer te 
gaan verdiepen in de aangekondigde 
experimenten die meer perspectief geven in de 
toekomst voor de maatschappij (bijvoorbeeld 
toelaten voetbalsupporters bij wedstrijden).

Mevr. Langenacker

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.

Mevr. van der Weele

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 

College 
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voor een andere locatie.
• De raad te informeren over de uitkomst 
van dit gesprek of deze gesprekken.

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

201105 T OAA Toezegging vraag naar gebruik bibliotheek 
als studieruimte.

De gemeente is op dit moment in gesprek met de 
OBA en Coherente om studieruimte voor 
(kwetsbare) jongeren te realiseren in de 
bibliotheek of ruimtes daar vlakbij. De OBA stelt 
extra laptops beschikbaar en jongerenwerk zal 
toezicht houden en ondersteuning bieden daar 
nodig. Er wordt gestart met een dag(deel) en 
uitgebreid indien nodig. Mevr. Langenacker licht 
het mondeling toe tijdens de raadsvergadering 
van 11 maart 2021.  

Mevr. Langenacker

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

Dhr. Boomgaars

201105 T - Toezegging portefeuillehouder van der 
Weele over behoefte bibliotheek op 
scholen.

Mevr. van der Weele

201022 M1 VVD
OAA
D66

• In overleg te treden met kerkbestuur en 
bisdom over de plannen die zij hebben 
met het monumentale kerkgebouw, de 

Mevr. Van der Weele
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NB 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.

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.
• En daarbij aan te geven op welke wijze 
veilig verkeer voor alle weggebruikers met 
specifieke aandacht voor fietsers en 
schoolgaande kinderen en andere 

Mevr. Van der 
Weele/
Mevr. Korrel



6

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 T1 OAA Inzake de beantwoording over de 
Vuilstortplaats Korte Dwarsweg volgt nog 
een memo.

Memo gestuurd in november week: memo's 
gemeenteraad 4 november 2020. 

Dhr. Boomgaars

201022 T2 OAA Er zal gekeken worden of er inderdaad 
Zigzaglijnen zijn neergezet op de 
Machineweg.

Foto's aangeleverd. Stukje tekst ‘memo’s 
gemeenteraad’ van 3 februari 2021.

Mevr. Korrel

201022 T3 CDA Op verzoek wordt er in het lokale 
weekblad een stukje gezet waar je met de 
het afvalproduct mondkapje naar toe 
moet.

Hierover heeft een stukje gestaan in het weekblad 
van 28 oktober 2020.

Dhr. Boomgaars
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201022 T4 VVD Omdat de noodverordening inzake 
evenementen lastig is komt 
portefeuillehouder nog met extra memo.

Mevr. Langenacker

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

200917 T Diverse Verzoek om overzicht te maken van de 
risico’s middels inzicht in het 
meerjarenbeleid en het 
weerstandsvermogen.

Aangeboden aan de raad per mail op 24 
september 2020.

Mevr. De Reijke

200910 T OAA Weghalen doelnetten: verzoek aan 
jongerenwerk om te kijken voor een 
alternatief voor de voetbalkooi aan het 
Zonnehof.

De mogelijkheden om te voetballen in 
Duivendrecht zijn niet minder geworden. In het 
Venserpark zijn alleen bij 1 van de twee sets 
doelpalen de netten verwijderd om overlast te 

Mevr. Langenacker
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voorkomen. De mogelijkheden om te voetballen 
zijn gelijk gebleven. Naast het Venserpark en de 
voetbalkooi zijn er ook verschillende veldjes in de 
wijk waar gevoetbald kan worden. Het 
jongerenwerk kan jongeren naar verschillende 
veldjes verwijzen als zij niet weten waar zij 
kunnen voerballen. Over het algemeen weten de 
jongeren deze plekken zelf goed te vinden.

200910 T NB BIZ; of de bijdrage eventueel omlaag zou 
kunnen of dat de gemeente een bijdrage 
zou kunnen leveren. Dat wordt uitgezocht 
nog voor de raadsvergadering.

Onderzocht en aangeboden aan de raad via de 
mail 24 september 2020.
Voor de raad van september 2020
BIZ is gedaan.
Memo's gemeenteraad 23 september 2020.

Dhr. Boomgaars

200908 T D66 Woordkeuze in besluit punt 3 WSW 
garantie (2020/42) gaat het om 
garantstelling of lening.

Aangepast voor besluitvorming van de 
raadsvergadering van (24) september 2020.

Mevr. De Reijke

200908 T OAA
VVD

Beantwoording Technische vragen uiterlijk 
donderdag 10 september aanleveren 
inzake verstedelijk strategie en flexwonen 
(2020/38).

Verlopen volgens verzoek. Mevr. De Reijke

200908 T GL Er zal aandacht worden besteed aan 
gasloos wonen in het rapport over warmte 
transitie, verwachting aanleveren binnen 
half jaar.

Gasloos wonen in rapport wordt gedaan. College

200908 T VVD Beantwoording over vervanging 
beschoeiing volgt schriftelijk.

Aangeboden in memo overzicht week 43
En is opgenomen in de begroting 2021.

Mevr. De Reijke

200702 M3 D66
GL

Entrada roept het college op:
• Zich in de vervolgonderhandelingen in te 
spannen om de middel dure 
huurwoningen gedurende een termijn van 
tenminste 20 jaren na de eerste 

Dhr. Boomgaars
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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 M GL D66 
CDA
PvdA

Verzoekt het college:
• Binnen huidige beleid te kijken naar de 
quick-wins waarin in ons gemeentelijk 
beleid ruimte is om de discriminatie nog 
verder te bestrijden en deze voorstellen 
aan de Raad voor te leggen daar waar het 
bevoegdheden van de Raad raakt.

Organisatie van een bijeenkomst is momenteel in 
handen van een aantal raadsleden.

Dhr. Boomgaars
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• Als onderdeel van Quick wins in ieder 
geval in de reguliere gesprekken met de 
organisaties dit onderwerp binnen die 
(subsidie)relatie aan te kaarten en onder 
de aandacht brengen.
• De bijeenkomst binnen de huidige 
ambtelijke capaciteit waar mogelijk te 
faciliteren.

200625 M VVD
NB
OAA  
PvdA

Verzoekt het college:
Om de gemeenten Amsterdam te 
informeren dat:
• Het beleid van Ouder-Amstel op De 
Nieuwe Kern van toepassing is.
• Bij de gemeente Amsterdam nadrukkelijk 
aan te geven dat de raad van Ouder-
Amstel de woonruimteverdeling zoals in 
de concept-structuurvisie DNK is 
opgenomen (30-40-30) gehandhaafd 
wenst te zien.

Beide bullits zijn conform gedaan zowel ambtelijk 
als bestuurlijk is dit nadrukkelijk aangegeven. 

College

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 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.

Mevr. van der Weele

200514 T - Duo+ medewerkerstevredenheid 
onderzoek wordt op terug gekomen.

De afgelopen periode zijn er 12 polls op 
Intercomm geplaatst over coronatevredenheid. 
Na het post-corona tijdperk wordt gekeken in 
welke vorm we een MTO gaan uitvoeren.

Duo+ (mevr. 
Langenacker)
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200514 T - Duo+ presentatie zal worden 
toegezonden.

Hieronder is de presentatie ingevoegd. Evenals 
het begeleidend memo. Commissie ruimte van 18 
februari 2021.   

ZIE BIJLAGE ‘Hand-outs presentatie informele 
raadsessie Duo’. 

Duo+ (R. van der 
Poll)

200423 T NB OAA 
D66

Diftar Zo snel als mogelijk wordt een 
overzicht aangeleverd middels een memo 
inzake de kosten van (alternatief) 
pasjessysteem.

Op 24 november 2020 de memo gestuurd over 
Marktonderzoek prepaid en anoniem 
tariefdifferentiatie (diftar).

Dhr. Boomgaars

200409 T OAA Kadernota Duo+/cao-overzichten 
loonontwikkeling: tabel elke keer 
hetzelfde bedrag. Gaat het hier om een 
eenmalige loonsverhoging of structurele? 
Zal nog worden onderzocht.

Bij de kadernota is afgesproken uit te gaan van 
een nul-lijn. Dit omdat de verwachting is dat de 
salarissen, die vanuit 2021 structureel 
doorwerken naar 2022 en verder te hoog zijn 
opgenomen. Daarnaast geldt dat is afgesproken 
met de vier DUO-organisaties gebruik te maken 
van constante prijzen en cijfers in het 
meerjarenperspectief en dit ieder jaar aan te 
passen aan de actualiteit.

Mevr. J. Langenacker

200409 T D66 Kadernota Duo+/bedrijfsvoering Sociaal 
domein en Fraude risicobestrijding hoe 
staat het daarmee, weinig aandacht voor 
deze zaken.

Er is continue aandacht voor de fraude- en 
risicobestrijding binnen Duo+. Onlangs is een 
actualisatie gemaakt van frauderisico’s en de 
beheersmaatregelen. Deze actualisatie is 
besproken in het directieberaad en vastgesteld in 
het bestuur van Duo+. De frauderisicoanalyse 
wordt periodiek bijgesteld. In verband hiermee is 
er geen aanleiding om bij de kadernota hiervoor 
specifiek de aandacht te vragen. Daarnaast geldt 
dat de (financiële)effecten van fraude risico’s 
m.b.t. het sociaal domein vertaald (moeten) 
worden in de gemeentelijke begrotingen. Ten 
aanzien van controle op de algemene risico’s en 

Mevr. Langenacker
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de frauderisico’s die betrekking hebben op de 
extra, Corona, gerelateerde regelingen binnen het 
sociaal Domein zijn afzonderlijke werkplannen 
opgesteld. Deze werkplannen zijn getoetst door 
de accountant en worden door het sociaal 
domein en het VIC team uitgevoerd.

200409 T NB Kadernota Duo+/VIC: er staat in de 
kadernota niets over s.v.z. en toekomst 
VIC, kan er een toelichting worden 
gegeven?

In de kadernota zijn wel de ontwikkeling (2.1.2) 
opgenomen van de VIC i.r.t. het In Control 
Statement:  
 
Door de Verbijzonderde Interne Controle (het VIC-
team) onder het programma Stafbureau te 
brengen wordt
de onafhankelijkheid van de VIC geborgd en wordt 
nadrukkelijk ingezet op de professionaliseren van 
de interne
controle en de audit functie binnen Duo+. De VIC is 
in 2020 weer binnen de eigen formatie 
opgebouwd waarbij
kwaliteit, tijdigheid en beheersbaarheid van de 
controles continue de aandacht krijgen. 
 
Dit jaar zal de VIC zich ook toeleggen op het 
ondersteunen van de proceseigenaren om de 
interne controle (de 1e lijncontrole)  in de lijn 
brengen. Dit wordt gedaan om de interne 
beheersing te bevorderen en om de directeur van 
Duo+ beter in positie te zetten voor het afgeven 
van de rechtmatigheidsverklaring aan het bestuur 
van Duo+ vanaf 2021. Als de interne controle in 
de lijn is belegd kan het VIC team zich vanaf 2022 
bezig houden met de eigenlijke taak, namelijk  het 

Mevr. Langenacker
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toetsen van de lijncontroles (de verbijzonderde 
interne controle).

200409 T NB Florente: er zal een avond worden 
georganiseerd waar de raad een 
toelichting krijgt op de jaaragenda door 
het bestuur.

Mevr. van der Weele

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

N
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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.

200130 T OAA
D66
NB 
PvdA

Zwerfafval: van het budget dat er nog is 
kunnen voorstellen, instrumenten worden 
aangedragen waarbij er aandacht of 
bewustwording kan worden gevraagd over 
zwerfafval en de raad wordt ook gevraagd 
mee te denken.

Memo Stand van zaken 2020; 10 maart 2021 via 
postoverzicht naar de raad gestuurd en er is een 
filmpje gemaakt voor world cleanup day 19 
september 2020.

Dhr. Boomgaars N

200116 T CDA Molenkade: verzoek aan de 
portefeuillehouder om naar de situatie van 
de woonboten te kijken aan de 
Molenkade. In voorjaarsmemo zal worden 
terugkomen.

Mevr.  Langenacker N


