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Overzicht moties en toezeggingen 2020 (13 november 2020)
Alles in rood is als laatste bijgekomen

Datum Nr. Fractie Inhoud Afhandeling Portefeuilleh./
Coördinator

J/N

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

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
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; 

Mevr. Van der 
Weele
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• 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 
kwetsbare verkeerdeelnemers, 
gewaarborgd kan worden

 Tenslotte ook aan te geven op welke 
wijze stimuleren van gebruik van 
alternatieve vervoersmodaliteiten 
mogelijk is voor dit gebied

Mevr. Van der 
Weele/
Mevr. Korrel
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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

Dhr. Boomgaars

201022 T2 OAA Er zal gekeken worden of er inderdaad Zig-
zag lijnen zijn neergezet op de Machineweg

Mevr. Korrel

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

Dhr. Boomgaars

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
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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 vragen uur 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 meerjarenbeeld 
en het weerstandsvermogen.

Aangeboden aan de raad per mail op 24 
september

Mevr. De 
Reijke. 

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

Mevr. 
Langenacker

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
Voor de raad van 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 septembr2020

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

College

200908 T VVD Beantwoording over vervanging beschoeiing 
volgt schriftelijk

Aangeboden in memo overzicht week 43 Mevr. De Reijke

200702 M3 D66
GL

Entrada Roept het college op:
- Zich in de vervolgonderhandelingen in 
te spannen om de middeldure huurwoningen 
gedurende een termijn van tenminste 20 
jaren na de eerste ingebruikname voor de 

Dhr. Boomgaars
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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

1. 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. 
 Als onderdeel van Quick wins in ieder 
geval in de reguliere gesprekken met de 

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

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

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

Duo+ (mevr. 
Langenacker)

200514 T Duo+ presentatie zal worden toegezonden Duo+ (R. van 
der Poll)

200423 T NB 
OAA 
D66

Diftar Zo snel als mogelijk wordt een 
overzicht aangeleverd middels een memo 

Dhr. Boomgaars

Commentaar [LM1]:  
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inzake de kosten van (alternatief) 
pasjessysteem.

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.

Mevr. J. 
Langenacker

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

Mevr. 
Langenacker

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?

Mevr. 
Langenacker

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; 

Mevr. van der 
Weele en mevr.  
Langenacker

N
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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;
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.

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


