
Besluitenlijst Raadsvergadering CONCEPT
Datum 02-07-2020
Tijd 20:00 – 22:46
Locatie Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter J. Langenacker
Aanwezig Fractie VVD: dhr. J.F.L. Slats, de heer M.J. Hilbrands en dhr. F. Rienstra

Fractie Ouder-Amstel- Anders: mevr. P.D.A.M. Koek, dhr. J.T. Koek en 
mevr. D. de Vries
Fractie CDA: dhr. L.de Vré, 
Fractie D66: mevr. S.E.M. van Keep, mevr. W.M.M. van den Brink-van 
Agtmaal
Fractie GroenLinks: mevr. L. Kreca-Jurkovic, mevr. A.M. Meesters
Fractie Natuurlijk Belang: dhr. J.E. Bos, dhr. A.G. Blom
Fractie PvdA: dhr. J. Alberts

Afwezig Dhr. P. Roos (CDA)

1
20:00

Opening van de vergadering
Welkom, 

2 Vaststelling van de agenda
Na wijziging agenda akkoord

1. Er wordt 1 hamerstuk toegevoegd: benoeming lid en 
plaatsvervangend lid werkgeverscommissie 

In behandeling procedures agendapunten 6a en 6b kan de raad zich 
vinden.

3 Mededelingen
Bericht van verhindering van dhr. Roos en bericht van 
vertegenwoordigers gemeente in VRA, mevr. Kreca inzake motie 
wielrenners Ouder-Amstel

4
20:05

Vragenhalfuurtje
1. De fractie van Natuurlijk Belang heeft aangekondigd vragen te willen 
stellen over meldingen t.a.v. vuil (zwerfvuil) bij de ouderkerkerplas
2. GroenLinks heeft aangekondigd vragen te willen stellen over de 
onveilige en onoverzichtelijke situatie bij de basisschool de Grote Beer.

5 HAMERSTUKKEN (vastgesteld)

5.a Benoeming leden werkgeverscommissie (RV2020-35)
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6 BESPREEKSTUKKEN

6.a
20:22

Voorlopig exploitatiemodel Entrada (RV2020/33)

BESLUIT Onder voorwaarde van een nog te vellen kwalitatief oordeel, 
voor de verdere uitwerking van Entrada de volgende aanvullende of 
gewijzigde kwantitatieve uitgangspunten te hanteren:
- Sociale huurwoningen kleiner dan 50 m2 gbo zijn ook toegestaan;
- Het percentage middeldure wordt minstens 20%;
- Bij de indexering van de middeldure huur is een CPI+1% toegestaan;
- Voor de bovenwijkse plankosten wordt de bijdrage voor de fietsbrug 
A10 vastgesteld op 0% en de bijdrage herinrichting stations-omgeving 
Van der Madeweg op 30%; en 
- Het aandeel commerciële en maatschappelijke voorzieningen wordt 
minstens 10.000 m2 bvo.

De ingediende motie M1 door de PvdA is met 1 stem voor (PvdA) en 13 
stemmen tegen (VVD, Ouder Amstel Anders, CDA, D66, GroenLinks en 
Natuurlijk Belang) verworpen
De ingediende motie M2 door Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders 
is gewijzigd aangenomen met 2 stemmen tegen (CDA, PvdA) en 12 
stemmen voor (VVD, Ouder-Amstel Anders, D66, GroenLinks, Natuurlijk 
Belang).
De ingediende motie M3 door D66 en GroenLinks is met 1 stem tegen 
(PvdA) en 13 stemmen voor (VVD, Ouder Amstels Anders, CDA, D66, 
GroenLinks, Natuurlijk Belang) aangenomen
Amendement A1 ingediend door GroenLinks, VVD en D66 is met 3 
stemmen tegen (Natuurlijk Belang, PvdA) en 11 stemmen voor (VVD, 
Ouder-Amstel Anders, CDA, D66, GroenLinks) aangenomen, met 
stemverklaringen van dhr. Bos en dhr. Alberts
Amendement A2, ingediend door PvdA is met 1 stem voor (PvdA) en 13 
stemmen tegen (VVD, Ouder-Amstel Anders-CDA, D66, GroenLinks en 
Natuurlijk Belang) verworpen
Het raadsvoorstel RV2020/33 is met stemverklaring van dhr. Bos met 13 
stemmen voor (VVD, Ouder Amstel Anders, CDA, D66, GroenLinks en 
Natuurlijk Belang) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen 

6.b
21:30

We gaan de financiële stukken integraal behandelen en beginnen 
met

 Mededeling van de voorzitter van de auditcommissie, 
 De beschouwingen, worden gedaan VVD-PvdA-CDA-NB-D66-

OAA-GL (Elke fractie krijgt 3 minuten)
Voorstel behandeling:
1e termijn De fracties houden hun beschouwing en verduidelijken vragen 
kunnen gesteld worden aan elkaar, 1e termijn college, 2de termijn raad
2de termijn college
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Jaarstukken 2019 (2020/29) inclusief Erratum
1. De jaarstukken 2019 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een voordelig 

exploitatiesaldo van € 485.000 ten opzichte van de bijgestelde 
programmabegroting 2019 van € 506.000 voordelig en met een totaal 
balanssaldo van € 31.499.000. vast te stellen, onder voorbehoud van het 
ontvangen van een controleverklaring van de controlerend accountant. Het 
resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2. Conform BBV vereisten stellen wij u voor de begrotingsoverschrijding op de 
lasten (afgerond op € 1.000):
 in programma 1 “Sociaal”, groot € 335 (begroting 2019 na wijzigingen 

bedraagt € 13.352 en feitelijke lasten 2019 bedragen € 13.687), 
 in programma 3 “Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid”, groot € 222 

(begroting 2019 na wijzigingen bedraagt € 2.597 en feitelijke lasten 
2019 bedragen € 2.819), 

 in het onderdeel “Overhead”, groot € 174 (begroting 2019 na 
wijzigingen bedraagt € 6.414 en feitelijke lasten 2019 bedragen € 
6.588),

 in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen”, groot € 175 
(begroting 2019 na wijzigingen bedraagt € 319 en feitelijke lasten 
2019 bedragen € 494),

 in het onderdeel “Investeringen”, 2 kredieten die worden overschreden, 
groot respectievelijk € 37 en € 11,

Het voorstel is met stemverklaringen van mevr. Koek-Baks en de heren Bos en 
Alberts met algemene stemmen aanvaard.

6.c 1e Burap 2020-2e nieuwsbrief 2020 OA (2020/27)
Besluit: Alle wijzigingen opgenomen in de 1e Burap 2020 vast te stellen;
a. De wijziging van de budgetten van de programmabegroting 2020 
conform onderstaand overzicht vast te stellen. Programmabegroting 
2020 na 1e wijziging
Het voorstel is met stemverklaring van de heer Alberts met algemene stemmen 
aanvaard.

6.d Kadernota 2021 (2020/28)
BESLUIT :
1.Kennis te nemen van de begrotingskaders 2021
2.Het college op te dragen een sluitende (meerjaren)begroting aan de 
raad aan te bieden
Het voorstel is met stemverklaringen van de dames. Koek-Baks en Kreca en de 
heren De Vré en Alberts met algemene stemmen aanvaard.

7 Sluiting (22.46 uur)
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