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1. anderhalf jaar geleden heeft de 
portefeuillehouder gezegd dat 
fietsenstalling(en) bij de Jacob van 
Ruysdaelweg boven op de stapel lag. 
Kan er iets verteld worden over huidige 
ontwikkelingen?

2. vraag naar aanleiding van de akkoordlijst 
B&W 9 februari 2021; flexibel schil; Dreigt hier 
niet een gevaar van de onafhankelijkheid van 
juristen als deze uit een flexibele schil met 
Amsterdam komen. Immers Amsterdam is 
eigenaar gronden.

OAA Stonden nog open van de commissie

Bomen tussen de Ouderkerkerplas en de A9 zorgen 
voor een geluiddemping van snelweg geluid over de 
plas naar de wijk Hoofdenburg, afvangen van 
fijnstof, en beperking van horizonvervuiling.  Er is 
eerder gesproken over bomen op deze locatie.

Vraag1: Bomen tussen de Ouderkerkerplas en de 
 Kan de portefeuillehouder aangeven wat er gedaan 
wordt of gaat doen om te onderzoeken of bomen 
planten hier mogelijk is?

 CDA  

Vraag1: Wij hebben afgelopen week in het Parool 
kunnen lezen dat Amsterdam nieuwe bouwplannen 
Zuid-Oost tijdelijk in de koelkast zet. 
-Heeft dit ook gevolgen voor de plannen De Nieuwe 
Kern.
 Centrumplan Ouderkerk;
- is het mogelijk even de pauzeknop in te drukken 
zodat de BIZZ de gepresenteerde plannen rustig kan 
bestuderen en met een reactie van hun kant kunnen 
komen?
- is het mogelijk dat er toch vanuit het college een 
co-productie wordt geïnitieerd tussen de 
klankbordgroep en de BIZZ?
- kan de portefeuillehouder ons vertellen hoe het 
tijdspad er gaat uitzien tot definitieve ontwerp?

- kan er nog overleg met betrokkenen zijn voor wat 
betreft lang parkeren ambachtenstraat of hoger 
einde zuid?
- zijn er nog ontwikkelingen te melden met 
betrekking tot het Rabobank?

OAA



Naar aanleiding van de berichten in de media 
over jeugdzorg en dan met name de artikelen in 
NRC over durfinvesteerders die tieners met 
lichte psychische klanten als een groeimarkt zien 
en kinderen met ernstige psychiatrische 
problemen die vaker worden afgewezen bij de 
hulpverlening, wil D66 graag hierover aan de 
portefeuillehouder de volgende vragen stellen. 
Werkt Mentaal Beter, die door NRC genoemd 
wordt als een van de durfinvesteerders, ook voor 
onze gemeente? 
Herkent de portefeuillehouder deze beelden en 
dan met name dat kinderen met zwaardere 
klachten op de wachtlijst belanden doordat de 
lichte psychische klachten voorgaan?

D66

Amsterdam heeft besloten om voor 2021 een 
gedeeltelijke bouwstop in te voeren voor de 
belangrijkste groeigebieden. Dit heeft te maken 
met bezuinigingen in het ambtenarenapparaat. 
En het betekent dat er minder woningen zullen 
worden opgeleverd. De VVD maakt zich zorgen 
over deze ontwikkeling en heeft vragen hierover 
aan het college: (1) hoe staat het met de 
ambtelijke capaciteit in onze gemeente v.w.b. 
het verlenen van bouwvergunningen voor kleine 
en grote projecten? Is die nog voldoende om te 
voldoen aan de huidige en toekomstige vraag?, 
(2) Wat voor impact heeft het besluit van 
Amsterdam voor bouwprojecten in onze 
gemeente, denk aan DNK en Amstel-Business 
Park? 

VVD

  
 


