
Overzicht moties en toezeggingen 2022  (vrs. augustus)   
Datum Nr. Fractie Inhoud Afhandeling Portefeuillehouder/ 

Coördinator 
 220523 T  OAA Bp herziening Ouderkerk 

a/d Amstel en 
Duivendrecht

Geen bezwaarmakers 
kunnen bij Raad van 
Staten geen beroep 
aantekenen verzoek is om 
dit aan te passen in het 
raadsvoorstel.

 Mevr. De Reijke

220616 T  PvdA Verbonden Partijen AM 
Match
Een nieuwe projectleider 
moet ervoor zorgen dat 
de onderlinge 
dienstverlening beter 
verloopt, loopt het niet 
goed? Volgt voor de raad 
antwoord

Gemeenten en AM match zijn 
inmiddels zes jaar bezig om 
uitvoering te geven aan de 
Participatiewet.  In 2020 heeft 
het bestuur van AM match 
besloten de uitvoering en 
resultaten te evalueren. In 
2021 heeft Berenschot 
hiervoor een 
evaluatieonderzoek gedaan. 
Uit dit onderzoek zijn een 
aantal aanbevelingen 
voortgekomen richting zowel 
AM match als de gemeenten 
uit de gemeenschappelijke 
regeling. Om hier goed vervolg 
aan te geven is tevens 
aanbevolen om de nodige 
acties met behulp van een 
projectleider verder op te 
pakken. Het bestuur van AM 
match heeft daarop besloten 
om in 2022 tijdelijk een 
projectleider aan te stellen.

Mevr. De Maa

220616 T D66 Verbonden Partijen 
Stichting Rijk, hoe komt 
het dat er nu meer uren 
begroot staan? Wordt 
uitgezocht

Memo's gemeenteraad 22-06-
2022, Urenbesteding stichting 
RIJK 

Mevr. Langenacker

220616 T NB Verzoek om presentatie 
over de modernisering bij 
de Brandweer en de 
gevolgen

Mevr. Langenacker

220623 T PvdA Worden er nog 
bewonersavonden 
georganiseerd n.a.v. het 
laatste rapport inzake 
Schiphol?

Hier wordt binnenkort op 
terug gekomen

Mevr. De Maa



220623 T VVD T.a.v. de uitbreiding van 
een zaak van een 
ondernemer op het 
Sluisplein zijn zorgen, kan 
de raad per memo op de 
hoogte worden gebracht 
van de ontwikkelingen 
nog voor e.e.a. definitief 
wordt

Ja Mevr. De Reijke

220705 VVD Sluisplein (uitbreiding: er 
zal geen definitief besluit 
worden genomen zonder 
dat de raad het 
onderwerp heeft 
behandeld in een 
commissie.

Mevr. De Reijke

220705 D66 Sluisplein uitbreiding: 
verzoek om in het memo 
ook aan te geven wat de 
gevolgen zijn voor de 
middenstand in het 
centrum

Mevr. Koek-Baks

220707 VVD/NB Verzoek om specifieker in 
kaart te brengen op 
welke potjes de raad 
politiek invloed op kan 
uitoefenen

Verzoek om informeel te 
praten over de financiën

Mevr. De Reijke


