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Vragen & Antwoorden

Vragen Antwoorden

 wij hebben vandaag kunnen lezen dat de veiligheidsregio 
Amsterdam Amstelland aan het eind van de middag heeft besloten 
vanwege de drukte op en rond de Ouderkerkerplas deze te 
ontruimen. Een moedig besluit. Maar was het niet handiger 
geweest vooraf maatregelen te nemen om teveel bezoekers te 
weren? Iedereen wist dat het mooi weer ging worden en dat 
gezinnen al weken binnen hebben gezeten.

- onze fractie is gisteren door meerdere inwoners uit de Ronde 
Hoep benaderd over de enorme drukte op de wegen en op het 
water. Er werden boten gezien met meer dan 30 personen daarop 
zonder de ander halve meter in acht te nemen. Hoe gaan we rond 
het Pinksterweekend en verder hierop op treden ?
Wat gaat de gemeente doen aan de enorme overlast voor de 
inwoners door wielrenners en motoren ?
Is het mogelijk om bij alle ophaalbruggen te gaan handhaven ?
Er is door inwoners geen handhaving of politie gezien gisteren het 
was voor sommige inwoners onmogelijk hun erf af te komen, wat 
gaan we hier aan doen ?
In de commissie Ruimte hebben wij gevraagd wat gemeente gaat 
doen aan probleem wielrenners ( onder andere naar aanleiding 
van artikel in Parool ) de portefeuillehouder gaf aan niet te 
wachten tot het mobiliteitsplan op de agenda staat, maar eerder 
hier mee aan de slag te gaan. Onze vraag is wanneer kunnen wij dit 
daadwerkelijk op de agenda verwachten ?

Waarom is niemand uit de BIZ afgevaardigde geweest in de 
kerngroep ?  Het gaat tenslotte om de toekomst van de 
ondernemers . Wij weten dat er begin juni een overleg komt 
tussen kerngroep en BIZ , maar naar onze mening was het beter 
geweest de BIZ ervan het begin af aan er bij te betrekken. Graag 
een verklaring waarom dit niet gebeurd is.
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Vragen & Antwoorden

Vragen Antwoorden

Heeft wethouder toezeggingen  gedaan tav De 
nieuwe kern met betrekking tot de verdeling 
sociaal niet sociaal (30/70 verhouding) aan de 
grondeigenaren, en de gemeente Amsterdam. 
Heeft de wethouder toezeggingen gedaan met 
betrekking tot het maximaal aan te bouwen 
woningen? (4500) Heeft de portefeuillehouder 
voorgesteld aan de grondeigenaren om te kijken of 
er meer gebouwd kan  worden. Of hebben de 
grondeigenaren en of de gemeente Amsterdam 
gevraagd om tot meer woningbouw te 
komen?   Indien ja, waarom? En zo ja  waarom 
voert de portefeuillehouder haar opdracht niet uit 
zoals gesteld in het raadsbesluit maximaal 4500 
woningen? 
Heeft de portefeuillehouder beloofd om naar de 
raad van ouder-amstel te komen met een 
raadsvoorstel om het aantal te bouwen woningen 
naar 6500 op te hogen? Of hebben de 
grondeigenaren en de gemeente Amsterdam 
gevraagd om tot een raadsvoorstel te komen 
waarin gevraagd wordt om tot meer woningbouw 
te komen?
Zijn er afspraken gemaakt met de grondeigenaren 
die nog niet gedeeld zijn met de raad van Ouder-
Amstel?  Zo ja welke afspraken liggen er? 
Amsterdam heeft aangegeven geen nieuwe hotels 
in de regio te willen. Is het nog steeds 
opportuun  om hotels in te plannen rond het 
Duivendrecht station.  Gezien er nu een 
veranderende situatie is.
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Vragen & Antwoorden
Vragen Antwoorden

De laatste weken, sinds de lock-down, wordt er merkbaar meer gebruik gemaakt 
van de gemeentewerven in zowel Duivendrecht als Ouderkerk. Aangezien 
verruiming van de openingstijden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing 
zou leiden, en we de inwoners zeker nu niet met een verhoging van lasten willen 
confronteren, vragen we het volgende aan het college. 
Is het mogelijk om in de publiekscommunicatie te wijzen op de ruimere 
openingstijden van de gemeentewerven, op de mogelijkheid om bezoek aan de 
gemeentewerf te spreiden en het afval zo mogelijk wat 'op te sparen' zodat een 
bezoek aan de werf alleen voor grotere hoeveelheden nodig is? 

De vragen zullen 
tijdens de 
raadsvergadering 
van 27-02-2020 
worden 
beantwoord. 
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Vragen & Antwoorden
Vragen Antwoorden

Betaling huur.
Ten gevolgen van de corona crisis zijn er veel inwoners in onze gemeente 
getroffen door inkomsten verliezen, o.a. ondernemers, ZPP ‘ers en 
flexwerkers. Het schijnt voor te komen, in deze crisistijd, dat sommige van 
deze inwoners/ondernemers ten gevolgen van het wegvallen van de 
inkomsten, de huren niet meer kunnen betalen. Uit informatie blijkt dat in 
onze regio – zuidelijk Noord-Holland - dat achterstanden bij huur betalingen 
sterk toeneemt met alle gevolgen van dien.
De PvdA heeft de volgende vragen hieromtrent: 

1. Zijn er in onze gemeente huurachterstanden ontstaan?
2. Wordt het college/gemeente hierover inhoudelijk geïnformeerd?
3. Hebben er ten gevolgen van huur betalingsachterstanden huis 

uitzettingen plaats gevonden? Zo ja, wat is het aantal?
4. Hebben er ten gevolgen van huur betalingsachterstanden huis 

uitzettingen plaats gevonden? Zo ja, wat is het aantal?

De vragen zullen 
tijdens de 
raadsvergadering 
van 27-02-2020 
worden 
beantwoord. 

 



5. Zijn er ondernemingen gesloten ten gevolgen van huur 
achterstanden?

6. Is het bekent bij het college of verhuurders afspraken gemaakt 
hebben over huur betalingen?

Bevriezen huurverhogingen.
Op dit moment vindt er discussie plaats over het wel/ niet bevriezen van de 
jaarlijkse huurverhogingen.
De PvdA is van mening dat – gelet op de corona crisis – de huurverhogingen 
geen doorgang mogen vinden. Ook niet in onze gemeente.
De PvdA heeft de volgende vragen hieromtrent:

1. Is het bij het college bekent of de verhuurders in onze gemeente 
de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli toepassen?

2. Zo ja, is het college bereid om in overleg te treden met de 
verhuurders om alsnog de jaarlijkse huurverhoging ongedaan te 
maken?

3. Indien blijkt dat het college geen informatie heeft omtrent de 
huurverhogingen in onze gemeente, is het college bereid in 
overleg te treden met de verhuurders in onze gemeente om de 
jaarlijkse huurverhoging te bevriezen?


