
Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum 17-12-2020
Tijd 19:00 - 23:10
Locatie Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter J. Langenacker
Omschrijving 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: dhr. J. Alberts

1
19:00

Opening van de vergadering
Welkom 

2 Vaststelling van de agenda
Aanvraag voor hoofdelijke stemming van uit Natuurlijk Belang en vanuit VVD 
bij agendapunt 7A
Motie vreemd aangekondigd door de VVD
De agenda is vastgesteld.

3 Mededelingen
Wethouder mevr. van der Weele wordt burgemeester van Waterland, 
gefeliciteerd. 

4
19:05

Vragenhalfuurtje
Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over 
actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.
1. CDA heeft vragen over het Meerring terrein
2. Ouder-Amstel-Anders heeft vragen over de busterminal- gezellenhuis en 
wat doet gemeente voor ondernemers
3. GroenLinks heeft  vragen over rol gemeente in WOII inzake huizen genaamd 
in zogenaamde Verkaufbucher
4. VVD heeft vragen over het energieloket en glasvezel.
5. Natuurlijk belang heeft vragen over afvalverwerking

5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering 26 november 2020
Vastgesteld.
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6 HAMERSTUKKEN, alle hamerstukken zijn aangenomen.

6.a Verordening beslistermijn schuldhulpverelning Ouder-Amstel 2021 (2020-60)

6.b Vaststellen controleprotocol 2020 en normenkader 2020 (2020-58)

6.c Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Ouder-Amstel 2006 
(2020-62)

6.d Deelname aan het experiment met centraal tellen TK21 (2020-66)

6.e Verordening rechtspositie raadsleden Ouder-Amstel 2006 (2020-67)

6.f 2e voortgangsrapportage en 2e begrotingswijziging 2020 Duo+ (2020-63)

6.g Bekrachtiging geheimhouding Anterieure Overeenkomst Amstel Design District 
bijlage 4 (RV20-69)

7 BESPREEKSTUKKEN

7.a
19:35

Verdiepend onderzoek twee scholen & opvang onder één dak op locatie 
Bindelwijk (2020-53)
Een budget van € 70.000, in de vorm van een krediet, beschikbaar te 
stellen voor het
verdiepend onderzoek voor twee scholen onder één dak aangevuld met 
kinderopvang,
maatschappelijke voorzieningen en sporthalfunctie op de locatie Bindelwijk, 
conform onderbouwing in het raadsvoorstel.

Ingediend zijn Amendement A3 (gewijzigd) door CDA-D66-GroenLinks en 
Natuurlijk Belang, het amendement A3 is aangenomen met 8 stemmen voor 
(CDA, D66, GroenLinks en Natuurlijk Belang) en 7 stemmen tegen (VVD, 
Ouder-Amstel-Anders en PvdA)
Het voorstel 2020-53 is aangenomen met hoofdelijke stemming met 8 
stemmen voor (CDA, D66, GroenLinks en Natuurlijk Belang) en 7 stemmen 
tegen (VVD, Ouder-Amstel-Anders en PvdA), zie lijst met namen.
Motie M 1 D66- GroenLinks, Natuurlijk Belang en CDA met 8 stemmen voor 
(CDA, D66, GroenLinks en Natuurlijk Belang) en 7 stemmen tegen (VVD, 
Ouder-Amstel-Anders en PvdA). Met stemverklaringen van de heer Slats, de 
heer Bos en mevrouw Koek-Baks.
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7.b
20:35

Anterieure overeenkomst Amstel Design District, Werkstad OverAmstel (2020-
43) Voorstel is inclusief amendement met algemene stemmen aangenomen.
Geen wensen en bedenkingen te hebben op de anterieure overeenkomst 
met Particulier Grondbedrijf Zuidpark B.V. (PGZ) als bedoeld in artikel 169 
lid 4 van de Gemeentewet.
2. De raad heeft zelf geheimhouding opgelegd.

Fractie van Natuurlijk Belang heeft amendement A2 ingediend. Het 
Amendement is met 8 stemmen voor (CDA,D66, GroenLinks en Natuurlijk 
Belang) en 7 stemmen tegen (VVD, Ouder-Amstel-Anders, PvdA) aangenomen.
Met stemverklaringen van de heer de Vré, de heer Alberts, mevrouw van den 
Brink van Agtmaal, mevrouw Kreca en de heer Koek.

7.c
20:50

Algemene beschouwingen
1e termijn raad elke fractie krijgt 5 minuten om de algemene beschouwing te 
houden, eventueel verduidelijkende  vragen kunnen door de fracties gesteld 
worden: 1e termijn college, het college krijgt de gelegenheid om vragen te 
beantwoorden vanuit de fracties; 2de termijn raad de fracties gaan met elkaar 
in debat. Integrale behandeling van de stukken en de beschouwingen. We gaan 
van groot naar klein: VVD-Ouder Amstel Anders-CDA-D66- GroenLinks-
Natuurlijk Belang- PvdA

7.d
21:25

integrale behandeling financiele stukken
Ingediend zijn Amendement A1 door alle fracties en wordt dus ook met 
algemene stemmen aangenomen.
Motie M2 ingediend door Ouder Amstel Anders en de PvdA wordt 
aangehouden, ook naar aanleiding van de toezegging om bijeenkomst te 
organiseren die dieper op onderwerp handhaving ingaat.

7.d.1 2e Aanpassing van de begroting 2020 (2e Burap en 4e Nieuwsbrief 2020) 
(2020-57) met algemene stemmen aangenomen

7.d.2 Begroting 1e wijziging (2020-64), met algemene stemmen aangenomen

7.d.3 Verordeningen en tarieven heffingen, belastingen en leges 2021 (2020-59),
met algemene stemmen aangenomen

8 Moties vreemd
Ingediend wordt een motie M3 Geen erotisch centrum nabij onze 
gemeentegrenzen M3 door de fracties VVD, Ouder-Amstel Anders en PvdA
Motie wordt aangenomen met 2 stemmen tegen (GroenLinks) en 13 stemmen 
voor (VVD-Ouder Amstel Anders- CDA- D66-Natuurlijk Belang- PvdA.
Met stemverklaringen van mevrouw Muusses, mevrouw van den Brink van 
Agtmaal en de heer Bos.

9 Sluiting (23.10 uur)



Pagina 4


