
Overzicht moties en toezeggingen 2023  (vrs. februari 23/02)
Datum Nr. Fractie Inhoud Afhandeling Portefeuillehouder/ 

Coördinator 
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 
middelen 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

221213 M1 Verzoekt het college:  Dhr.Frequin



- Vanaf nu alle verkoop van gemeentelijke grond of 
vastgoed, met uitzondering van grond voor 
tuinuitbreidingen, aan de raad voor te leggen zodat de 
raad wensen en bedenkingen kan aangeven.

221213 M4 Verzoekt het college: 

 Vanaf nu de Gemeenteraad in de gelegenheid te 
stellen wensen en bedenkingen te uitten voorafgaand 
aan de goedkeuring van dergelijke tijdelijke 
voorzieningen bestemmingswijzigingen daar waar het 
ingrijpende of mogelijk politiek gevoelige voorstellen 
betreft.

Dhr.Frequin

230119 T GL/PvdA Is de portefeuillehouder het met ons eens dat, juist in de 
winterperiode waarin het langer donker is, de 
verkeersveiligheid bij de Hekmanschool niet op een wenselijk 
niveau is onder andere doordat er geen verkeersverbod aan 
de evenzijde van de schoolweg? Kan de portefeuillehouder 
aangeven waarom ervoor gekozen is om hier niet een 
parkeerverbod toe te passen?

Mevr.Koek-Baks

230119 T GL/PvdA Is de portefeuillehouder van plan om verdere acties uit te 
voeren om de verkeersveiligheid op deze plek te verbeteren? 
Zo ja welke en zo nee waarom niet?

Mevr. Koek Baks

230119 T AL Kan de portefeuillehouder iets doen aan de slechte  verlichting 
in Duivendrecht op de Rijksstraatweg

Mevr. Koek Baks




