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Besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 21 maart 2019 

 

Datum vergadering  21 maart 2019   

Locatie   Gemeentehuis, raadzaal  

Aanvang   20.00 uur  

Sluiting   22.13 uur 

Voorzitter   Burgemeester J. Langenacker   

Griffier    J. Vissers   

 

Aanwezig: 

De dames W.M.M. van den Brink-Agtmaal, S.E.M. van Keep, P.D.A.M. Koek-Baks, L. Kreca, L.D. 

Muusses en C. de Vries  

De heren J. Alberts, A.G. Blom, J.E. Bos, M.J. Hilbrands, J. Koek, F. Rienstra, P. Roos, J.F.L. Slats en L.J. 

de Vré 

Wethouders A.A.M. Boomgaars, C.C.M. Korrel, B.M. de Reijke en M.C. van der Weele 

Gemeentesecretaris L.J. Heijlman 
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Opening van de vergadering 

2 Vaststelling van de agenda 
Het verzoek van raadsleden Paulette Koek (OAA) en Jan Alberts (PvdA) om een 
interpellatiedebat te houden over het dossier woonboten in de Duivendrechtsevaart 
wordt ingewilligd door de gemeenteraad. De heer Alberts verzoekt om het debat 
direct na het vragenhalfuurtje te agenderen. De raad stemt hiermee in en het 
interpellatiedebat wordt als agendapunt 5 geagendeerd.  
 
De motie vreemd aan de orde van de dag Kinderraad, ingediend door OAA en PvdA 
wordt geagendeerd als agendapunt  
De  heer Alberts vraagt of het interpellatiedebat voor het vragenhalfuurtje gehouden 
kan worden.  
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Mededelingen 
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Vragenhalfuurtje 
Wethouder Boomgaars zegt toe n.a.v. vragen van OAA in contact te zullen treden met 
Stichting De Noordzee om te kijken aan welke criteria moet worden voldaan voor een 
vermelding van het ballonnenbeleid in de gemeente op de website en de uitkomsten 
terug te koppelen naar de raad.  
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Wethouder De Reijke zegt naar aanleiding van vragen van D66 tijdens het 
vragenhalfuurtje hoe het staat met de uitvoeringsagenda dat het college een 
rapportage binnen 4 weken naar de raad hierover zal sturen.  
 
Interpellatiedebat Duivendrechtsevaart 
 
Wethouder Boomgaars zegt toe op de vraag van de heer Bos (NB) om uit te zoeken of 
de gemeente Amsterdam ooit Ouder-Amstel heeft verzocht om de APV aan te passen 
hier  zo mogelijk binnen een week schriftelijk terug te komen. 
 
De wethouder zegt toe aan de bewoners te zullen vragen of ze er prijs op stellen als 
de wethouder bij het gesprek van de gemeente met woonbootbewoners is in april en 
zo ja erbij te zullen zijn.  
 
Wethouder Boomgaars zegt toe het traject qua procedure en qua tijd voor het 
bestemmingsplan op papier te zetten en zoekt daarbij naar mogelijkheden een en 
ander te versnellen, met de kanttekening dat niet gezegd is dat dat ook mogelijk is.  
 
Wethouder Boomgaars zegt toe dat het verslag van de bijeenkomst voor de bewoners 
in april inzichtelijk wordt gemaakt voor de raad.  
 

De motie van OAA en PvdA, waarbij het college wordt verzocht: 

1. met voortvarendheid de legalisatie van de woonboten die in de 

Duivendrechtsevaart kunnen/mogen blijven liggen, door middel van het 

positief bestemmen ervan in het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart te 

regelen en wel voor mei 2019; 

2. naar alle betrokkenen op korte termijn duidelijkheid te verschaffen omtrent 

het kade gebruik bij de woonboten; 

3. in april een bijeenkomst met de woonbootbewoners te organiseren waar 

helder gecommuniceerd wordt over het bestemmingsplan en het 

kadegebruik en waarvoor de gemeenteraad als toehoorder wordt 

uitgenodigd;  

4. ten aanzien van de woonboten die niet gelegaliseerd (kunnen) worden met 

het bestemmingsplan maar waar wel een persoonsgebonden overgangsrecht 

voor wordt verleend een overeenkomst voor een toekomstige verplaatsing te 

sluiten en de versleepkosten voor rekening van de gemeente te laten komen;  

5. met de eigenaren van de 2 boten die weg moeten uit de Duivendrechtsevaart 

actief op zoek te gaan naar een nieuwe ligplaats en met de eigenaren samen 

het zoekgebied te bepalen en de versleepkosten voor rekening van de 

gemeente te laten komen. 

wordt ingetrokken.  

De raadsbreed ingediende motie waarbij het college wordt verzocht: 

1. Zo spoedig mogelijk de woonboten die in de Duivendrechtsevaart kunnen en 
mogen blijven liggen binnen de eerder vastgestelde visie, positief te 
bestemmen in het bestemmingsplan voor de Duivendrechtsevaart. 
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2. Zo spoedig mogelijk te zorgen voor een heldere, zorgvuldige aanpak t.a.v. het 
kade gebruik en een goede communicatie hierover. 

3. Per woonboot helder te communiceren wat de plannen van de gemeente zijn, 
wanneer er duidelijkheid kan worden verwacht en welke mogelijke risico’s er 
zijn op verdere vertraging. 

4. Voor de bewoners van de woonboten, legaal of illegaal, die op dit moment in 
de Duivendrechtsevaart liggen en op termijn verplaatst moeten worden, te 
regelen dat zij niet opdraaien voor de versleepkosten. 

5. Een tijdslijn aan te geven wanneer er gestart gaat worden met de 
ontwikkeling van de rest van het ABPZ. 

6. Te onderzoeken of er juridische mogelijkheden zijn om het proces waarmee 
zekerheid geboden kan worden aan individuele bewoners versneld kan 
worden.  

wordt raadsbreed aangenomen.  
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Besluitenlijst vorige raadsvergadering 31 januari 2019 
De besluitenlijst wordt vastgesteld.  
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HAMERSTUKKEN 

7.a 
 
 
 
 
7.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.c. 
 
 
 
 
 
7.d 
 
 

2019-07 Controleprotocol 2018 en normenkader 2018 
De raad besluit tot vaststelling van het controleprotocol 2018 en  
het normenkader 2018. 
 
 
2019-06 Aanpassing tarieven leges 2019 
De raad besluit tot vaststelling van de “Eerste wijziging op de tarieven leges  
2019” waarbij de tarieven leges behorende bij de legesverordening 2019  
als volgt worden gewijzigd: 
 
a.Het tarief van artikel 1.9.1 (aanvragen van een VOG) van de tarieventabel bedraagt:  
€ 41,35 en is daarmee conform het wettelijk vastgestelde tarief (was vastgesteld  
op € 30,05). 
b. Het tarief van artikel 1.1.5.1 (trouwboekje) van de tarieventabel bedraagt: € 23,50  
en is daarmee kostendekkend (was vastgesteld op € 18,45). 
 
Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester  
- Vast te stellen de Verordening voor functioneringsgesprekken met de 
burgemeester. 
- In de commissie functioneringsgesprekken te benoemen: mevrouw P.D.A.M.  
(Paulette) Koek, mevrouw S.E.M. (Sybrig) van Keep en de heer J. (Jan) Alberts. 
 
Parkeertellingen R-net halte Ouderkerk (2019/05) 
De raad besluit € 8.250,= exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het houden van 
parkeertellingen rondom de R-net halte en dit ten laste te brengen van het  
begrotingsresultaat 2019.  
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BESPREEKSTUKKEN 

8.a 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag Kinderraad 
 
De motie van PvdA en OAA waarbij het college wordt verzocht: 
- om met een voorstel naar de raad te komen over het instellen van een kinderraad,  
wordt aangehouden.  

  
9           Getekende presentielijst  

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 18 april 2019. 

de raadsgriffier,  de voorzitter,  

 

Mw. J.L. Vissers   Mw. J. Langenacker  

 


