
Agenda Raadsvergadering CONCEPT
Datum 28-10-2021
Tijd 20:00 - 22:12
Locatie Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter

Aanwezig

Afwezig

J. Langenacker

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. S. van ‘t Hoff
Fractie CDA: dhr. L.de Vré, 
Fractie D66: Mevr. S.E. van Keep, mevr. W.M.M. van den Brink-van Agtmaal
Fractie GroenLinks: mevr. L. Kreca-Jurkovic, mevr. G. Meesters
Fractie Natuurlijk Belang: dhr. J.E. Bos, mevr. P.A. Verheul
Fractie PvdA: dhr. J. Alberts

Fractie CDA: Dhr. P. Roos

1
20:00

Opening van de vergadering
Welkom, de presentielijst gaat rond

2 Vaststelling van de agenda
Na aankondiging moties vreemd, vastgesteld.

3 Mededelingen
Dhr. Hilbrands is klimaatburgemeester geworden.

4
20:05

Vragenhalfuurtje met vragen van NB, PvdA, OAA, CDA, GL, VVD en D66
Er zijn veel vragen gesteld, zie bijgevoegd overzicht.

5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering
Vastgesteld.

6
20:35

ALLE HAMERSTUKKEN zijn vastgesteld eventueel met stemverklaring

6.a Vaststelling bestemmingsplan “Waver 37/37A/37B” (2021/57)
Voorgesteld besluit:

1. de beantwoording van de zienswijze vast te stellen;
2. geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen;
3. het bestemmingsplan ‘Waver 37/37A/37B’, zoals vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0437.BPWaver37B-VA01, vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van 
de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend 
aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
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6.b Wet Markt en Overheid – Wilhelminalaan  (2021/58)
- besluit: Akkoord te gaan het aanwijzen van de exploitatie van het oude schoolgebouw 
aan de Koningin Wilhelminalaan door de gemeente als activiteit die plaatsvindt in het 
algemeen belang binnen de Mededingingswet en daardoor af kan wijken van de 
gedragsregels zoals benoemd in de Wet Markt en Overheid.

Met stemverklaring van de fractie Ouder-Amstel-Anders, mevr. Koek-Baks.

6.c Duo+ 2e voortgangsrapportage & 2e begrotingswijziging 2021 (2021/61)
Besluit 1.Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 
2021 Duo+.
2. €70.000 euro aan lasten toe te voegen in de 2e Burap 2021 Gemeente Ouder-
Amstel.

Met stemverklaring PvdA, dhr. Alberts.

6.d Jaarrekening 2020 Stichting Florente Basisscholen (2021/63)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de conceptreactie op de jaarverslaggeving 2020 van Stichting 
Florente Basisscholen

6.e Instellen Bestuursbureau recreatieschap Groengebied Amstelland 2021/55
Voorstel komt nog uit de commissie Ruimte van september, was al als 
hamerstuk gekenmerkt.
Voorgesteld besluit: In te stemmen met: � de concept-organisatieverordening;
� het voorstel om geen zienswijze in te dienen

6.f Instellen commissie voor de geloofsbrieven voor de benoeming van mevr. M.L. 
Ledegang- de Ruiter (RV21-72)
De raad benoemt de volgende personen:
Mevr. Krèca
Mevr. van ‘t Hoff
Dhr. Rienstra

7 BESPREEKSTUKKEN

7.a
20:40

Benoeming fractie assistent mevr. M.L. Ledegang- de Ruiter (RV21-73),
Mevrouw Ledegang-De Ruiter te benoemen tot commissielid
1. Stemming, de cie. van de geloofsbrieven komt bijeen (korte schorsing 10 
minuten);
2. afleggen van de verklaring-belofte, felicitaties
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7.b
21:05

Verkoop Gezellenhuis / laten vervallen voorkeursrecht (2021/60)
De RK Parochie Amstelland (hierna Parochie) is eigenaar van het Gezellenhuis. 
Het Gezellenhuis is sinds 1999 een Rijksmonument en verkeert in slechte 
staat. Al sinds 2009 vonden gesprekken plaats over de noodzakelijke 
restauratie van het Gezellenhuis, maar dit leidde niet tot resultaat. Daarom is 
in juni 2019 door de gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd op het 
Gezellenhuis. Het voorkeursrecht gaf de gemeente een positie om bij de 
eigenaar planvorming te sturen en een goede staat van onderhoud met een 
nieuwe invulling te bereiken.

In 2020 is door de Parochie een koopovereenkomst gesloten met Stadsherstel. 
De gemeenteraad heeft in juni 2020 het plan van aanpak van Stadsherstel 
goedgekeurd en besloten af te zien van het voorkeursrecht indien de verkoop 
aan Stadsherstel doorgang zou vinden. Uiteindelijk is Stadsherstel echter 
afgehaakt en heeft de Parochie middels een tender een nieuwe koper 
geselecteerd.

Op 26 juni 2021 is tussen de RK Parochie Amstelland (hierna Parochie) en de 
beoogd koper een overeenkomst gesloten tot verkoop van het Gezellenhuis 
(Rondehoep Oost 29 en 29A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, 
sectie G, nummer 1405). Hiervoor is opnieuw de toestemming van de raad 
nodig, op basis van een Plan van Aanpak, net als bij Stadsherstel.

Er is een raadsbreed amendement A1 ingediend en natuurlijk aangenomen met 
stemverklaring van het CDA, dhr. de Vré
Het voorste is aangenomen met stemverklaringen van dhr. Bos, mevr. van den 
Brink van Agtmaal, mevr. Meesters, mevr. Koek-Baks, dhr. Slats en dhr. 
Alberts.

8
22:05

Moties vreemd
Er zijn twee moties vreemd ingediend
M1 Diftar, door Ouder Amstel Anders, Natuurlijk Belang en PvdA, de motie is 
verworpen met 6 stemmen voor (Ouder Amstel Anders, Natuurlijk Belang en 
PvdA) en 8 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, GroenLinks) met stemverklaringen 
van mevr. Krèca, dhr. de Vré, mevr. van Keep en dhr. Slats.
M2 Bomenkap door Ouder Amstel Anders, Natuurlijk Belang en PvdA, wordt 
nog niet in stemming gebracht.

9 Sluiting (22.12 uur)


