
Overzicht moties en toezeggingen 2022  (vrs. december 221208)  
Datum Nr. Fractie Inhoud Afhandeling Portefeuillehouder/ 

Coördinator 
220616 T NB Verzoek om presentatie 

over de modernisering bij de 
Brandweer en de gevolgen

De regionale brandweer wordt verzocht om begin 2023 een 
presentatie en rondleiding te verzorgen in het crisiscentrum in 
Amsterdam.

Mevr. Langenacker

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

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 15 
november 2022 een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen op 
en in de omgeving van de luchthaven Schiphol. 

Mevr. De Maa

220915 T VVD Verzoek om gevolgen 
inflatie en gestegen kosten 
voor ondernemers in zicht te 
brengen

De gevolgen voor de individuele ondernemer kan behoorlijk zijn. Met 
name winkeliers en horecaondernemers worden dit jaar niet alleen 
getroffen door de gevolgen van de energiecrisis maar ook door de 
gevolgen van de al heersende milde recessie. De verwachting is dat 
de recessie zich in het komende jaar nog zal verdiepen. Dat 
consumenten de uitgaven beperken of uitstellen is rechtstreeks het 
gevolg van de inflatie en het afgenomen consumentenvertrouwen. 
Veel ondernemingen zijn nog herstellende van de COVID-lockdowns. 
Het is een opeenstapeling van ondernemen bemoeilijkende 
omstandigheden. Vanuit de gemeente kan gekeken worden of een 
ondernemer die financiële ondersteuning nodig heeft in aanmerking 
komt voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ). Hiernaast kan 
een oudere zelfstandige (55+) die zijn bedrijf onverhoopt moet 
beëindigen omdat deze onvoldoende inkomsten heeft, de Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (IOAZ), aanvragen. De zelfstandige krijgt dan 
een aanvulling tot de geldende bijstandsnorm. 

Voor de energie-intensieve mkb’ers is de Tegemoetkoming 
Energiekostenregeling (TEK) ingesteld. 

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en het deel daarvan in 
de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een 
deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief 
mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage 
van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) vermenigvuldigd 
met hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per 

Mevr. De Maa / 

Mevr. Koek - Baks



onderneming (subsidieplafond). Kleine MKB’ers en zzp’ers kunnen 
net als huishoudens gebruik maken van het tijdelijke prijsplafond, de 
zogenoemde kleinverbruikersregeling. De eerste signalen met 
betrekking tot de TEK zijn dat dit voor een belangrijk deel van het 
MKB geen soelaas gaat bieden. Met name de eis dat er meer dan 
12,5% van de omzet aan energiekosten dient te worden betaald is 
een drempel voor veel ondernemers, waaronder de bakkers. De TEK 
regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en 
goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan 
daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023.

Kijken we naar de eigen gemeente dan is de instroom aan 
ondernemers in de schuldhulpverlening nog steeds beperkt.

Deze bedroegen in:

2020      4 nieuwe (-ex) ondernemers

2021      2 nieuwe (-ex) ondernemers

2022      3 nieuwe (-ex) ondernemers (t/m 30 september 2022)

Het college is voornemens in te zetten op de aansluiting bij de 
Nederlandse Schuldhulproute en Geldfit. Via deze weg en Geldfit 
zakelijk kunnen ondernemers vroegtijdiger geholpen worden om te 
voorkomen dat ze in de schuldhulp terecht komen. Voor onze 
gemeenten zijn de aantallen zeer beperkt. We zien wel een toename 
om ondersteuning in nu de laatste Tozo regeling is afgelopen van 
ondernemers in de dreigende problemen.

220922 T VVD/D66 Sluisplein: voor de 
omgevingsvergunning wordt 
behandeld zal de raad 
bijgepraat worden in een 
commissie.

Dit is de commissie van december 2022 Mevr. Koek-Baks/

Mevr. De Reijke



Dat zal zijn: Na het 
participatietraject, na week 
45

220929 T D66 Vragenhalfuurtje: over de 
passen voor de 
afvalcontainers, de 
wethouder zal nagaan hoe 
het zit met de telefoontjes 
inzake klachten rondom 
afval

We zijn overgegaan van project naar beheersfase. Beantwoorden 
van vragen rondom afval worden daarom niet meer afgehandeld door 
de medewerkers van het KCC. Nu is dit overgegaan naar de 
leverancier. Deze overgang loopt nu goed. Gedurende de wisseling 
was kort sprake van overgangsproblemen. 

Mevr. De Maa

220929 VVD Vragenhalfuurtje: Rotonde 
Jacob van Ruysdaelweg: 
Planning 2023 realisatie 
gaat door

De verkeerslichtenregeling is in de zomer bijgesteld door de 
Provincie Noord-Holland, zodanig dat er meer groen wordt gegeven 
aan het verkeer vanuit Ouderkerk aan de Amstel, waardoor de kans 
op blokkade van de rotonde veel kleiner is geworden. In het concept 
mobiliteitsplan is opgenomen dat er in 2023 onderzoek wordt gedaan 
of er nog verbeteringen mogelijk zijn, waaronder verlenging van de 
rechtsafstrook.

Mevr, Koek-Baks

221027 M PvdA

OAA

NB, D66

VVD,GL

Fractie Bos

Motie vreemd 
Regenboogvlag.

Draag het college op:

Om uiting te geven aan en 
het ondersteunen van de 
acceptatie van de LHBTIQ-
gemeenschap in onze 
gemeente door de 
regenboogvlag permanent – 
rekening houdend met 
eventuele vlagrichtlijnen - 
aan het gemeentehuis te 
tonen. Als basis hangt de 
regenboogvlag, bij 
specifieke omstandigheden 
of situaties hangt er een 
andere vlag

Vlagrichtlijnen vormen geen beperking. De vlag hangt sinds 1 
december 2022 naast de gemeentevlag aan de zijde van de 
Dorpsstraat. 

Aan die zijde is immers het meeste verkeer, dus de grootste 
zichtbaarheid.

Er zijn bovendien een paar vlaggen op voorraad zodat snel tot 
vervanging kan worden overgegaan als dat wenselijk of nodig is.

Mevr. De Maa



221110 M1 Draagt het college op:  Zich 
zo spoedig mogelijk bij het 
ministerie OCW aan te 
melden als 
Regenbooggemeente 
Ouder-Amstel, met als doel 
de extra middelen te 
ontvangen ter bevordering 
van het lokaal LHBTIQ+ 
emancipatiebeleid en deze 
middelen in te zetten voor 
activiteiten rondom dit 
thema

Mevr. De Maa

221110 M2 Draagt het college op om: In 
gesprek te gaan met de 
maatschappelijke partners 
om inzichtelijk te maken 
waar financiële pijnpunten 
zitten, met een voorstel naar 
de raad te komen om de 
inwoners daarbij te steunen, 
al dan niet via de 
maatschappelijke partners. 
en daarbij aan te geven 
welke rniddelen daarvoor 
nodig zijn

Mevr. De Maa

221110 M3 Draagt het college op om: In 
gesprek te gaan met 
Coherente, inzichtelijk te 
maken wat de impact is van 
deze bezuiniging en te 
komen met voorstellen om 
de essenti61e 
dienstverlening in stand te 
houden.

Mevr. De Maa



221110 M4 Verzoekt het college • Zo 
spoedig mogelijk een 
uitvoeringsplan te maken 
om te komen tot het planten 
van tenminste 500 tot 1000 
extra bomen in de periode 
t/m maart 2026 waarbij 
tenminste bomen geplant 
moeten worden langs de A9 
ter hoogte van de 
Ouderkerkerplas; • Dit plan 
uiterlijk in april 2023 aan de 
raad terug te koppelen en 
de voortgang van de 
realisatie van deze 
doelstelling op te nemen in 
alle stuken van de P&C 
cyclus;

Mevr. Koek-Baks

221110 M5 Verzoekt het college: • in 
2023 de doorstroming van 
het verkeer op de Jacob van 
Ruisdaelweg te verbeteren 
door in ieder geval de oprit 
naar de Stramanweg 
richting A2 te verlengen 
zodat zo snel mogelijk op 
een veilige manier vanaf de 
rotonde de oprit genomen 
kan worden

Mevr. Koek Baks

221110 T Amstelland

Lokaal

Verzoek om onveilige 
plekken door wildgroei 
groen aan te pakken

Zodra middelen beschikbaar, worden de onveilige plekken 
aangepakt.

Mevr. Koek-Baks

221115 T Fractie AL, 
dhr. Bos

Praten met supermarkten 
over de hoeveelheid plastic

Toezegging in gesprek gaan met de supermarkten. Mevr. De Maa



221115 T Natuurlijk 
Belang, mevr. 
Smit:

Tijdelijk loket in het 
Dorpshuis in Duivendrecht 
om de pas op te laden, is 
dat mogelijK?  

Zal in overweging worden

genomen.

Mevr. De Maa

221115 T PvdA dhr. 
Alberts:

Verzoek om meer 
communicatie om restafval 
te verminderen 

Er zal gekeken worden of meer communicatiemiddelen ingezet 
kunnen worden

Mevr. De Maa

221024 T GroenLinks Vragenhalfuurtje: 
Schilderij presentatie 
Kolonialisme aan de 
Amstel?

Er zal spoedig een beschrijving worden geplaats over de 
geschiedenis van het schilderij.

Mevr. 
Langenacker

221024 T OAA Vragenhalfuurtje: 
Geluidsactieplan

Schriftelijke beantwoording volgt spoedig Mevr. Koek-Baks


