Besluitenlijst Raadsvergadering CONCEPT
Datum

28-01-2021

Tijd

20:00 - 21:15

Locatie

Digitaal via Teams

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, Dhr. P. Roos

Fractie D66: mevr. S.E.M. van Keep, mevr. W.M.M. van den Brink-van
Agtmaal

Fractie GroenLinks: mevr. L. Muusses, mevr. L. Kreca-Jurkovic,
Fractie Natuurlijk Belang: dhr. J.E. Bos, dhr. A.G. Blom
Fractie PvdA:

1

Opening van de vergadering

20:00

WELKOM aan iedereen en in het bijzonder vrienden en familie van mevr.

Driehuis. De burgemeester draagt het IN MEMORIAM van Mirelle Driehuis voor.
2

Vaststelling van de agenda
Mevr. Koek-Baks spreekt haar ongenoegen uit voor het nog niet beantwoorden
van de schriftelijke vragen waardoor er wellicht zaken niet op de agenda
konden worden geplaatst.
Er is een hamerstuk inzake de geheimhouding toegevoegd.
De agenda wordt vastgesteld.

3

Mededelingen
Dhr. Alberts is vanavond niet aanwezig

Dhr. Boomgaars De raadsleden ontvangen deze week pasje en brief om mee te
werken aan experiment Diftar
4

Vragenhalfuurtje

20:05

Ouder Amstel Anders heeft vragen over:
1. Woonboten aan de van der Madeweg
2. Molenkade
3.Molenpad
4. Korenbloemstraat
Het CDA heeft vragen over:
1.2de Kamer verkiezingen

2.evaluatie interventie wielrenners centrum Ouderkerk.
De VVD heeft vragen over
1. woonboten aan de van der Madeweg
2. Corona, toezegging mevr. Langenacker, meer verdiepen in experimenten om
na corona weer op te starten.

5

Besluitenlijst vorige raadsvergadering
Vastgesteld

6

HAMERSTUKKEN alle hamerstuk vastgesteld

20:35

6.a

Advies Lokale publieke media-instelling JammFM (2021/01)
1. een positief advies te geven over de verlenging van de Stichting
Televisie Radio Ouder-Amstel Lokaal als lokale publieke mediainstelling voor een volgende
periode van vijf jaar;
2. het commissariaat van de Media over het besluit onder 1. te
informeren.

6b

Geheimhouding inzake bijlagen Dialoque (2021/05)

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a

Ontwerpbestemmingsplan “Rondehoep West 46A” (2020/61)

20:40

Voorgesteld besluit
het ontwerp bestemmingplan Rondhoep West 46A vast te stellen zoals vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.0437.BPBRHW462A-VA01.gml

7.b
21:00

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard
Anterieure overeenkomst Dialogue ( 2020/68)

Er is een Raadsbreed amendement ingediend en natuurlijk met algemene
stemmen aangenomen

Voorgesteld besluit
Geen wensen en bedenkingen te hebben op de anterieure overeenkomst met
Wenckebachweg B.V. als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet.
2. Conform artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
bedragen in de anterieure overeenkomst en in bijlage 4 bij de anterieure
overeenkomst. Het voorstel is met amendement ook met algemene stemmen
aangenomen . Een kort dankwoord aan dhr. volgt .
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7.c

Anterieure overeenkomst SMH (2020/65)

21:45

Voorgesteld besluit
Geen wensen en bedenkingen te hebben bij het tekenen van de anterieure
overeenkomst SMH als bedoeld in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet
Het voorstel wordt met stemverklaring door dhr. Hilbrands (VVD) met
algemene stemmen aangenomen.

8

Sluiting (21.15 uur)
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