
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2021, 
nummer 2021/60

BESLUIT:

A. In het kader van het voorkeursrecht toestemming te geven voor de rechtstreekse 
verkoop en levering van het Gezellenhuis (zijnde perceel kadastraal bekend 
gemeente Ouder-Amstel sectie G nummer 1405 en het perceel kadastraal bekend 
gemeente Ouder-Amstel sectie G nummer 965) door de Parochie aan beoogd 
koper, waaraan de voorwaarde wordt verbonden dat deze verkoop en levering 
dient plaats te vinden conform de door deze partijen ondertekende koopakte 
alsmede de concept leveringsakte zoals die voorliggen en zijn aangehecht aan dit 
besluit. Het door de raad op 6 juni 2019 gevestigde voorkeursrecht [nr. 2019/30] 
komt door dit besluit en de daarop volgende levering daarmee te vervallen.

B. Het Plan van Aanpak (datum) voor de renovatie en herbestemming van het 
Gezellenhuis (Rondehoep Oost 29 en 29 A, kadastraal bekend als gemeente 
Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405 en nummer 965) positief te beoordelen 
ervan uitgaand dat in de verdere uitwerking van het plan nader inzicht wordt 
verkregen en afspraken in een anterieure overeenkomst worden vastgelegd over:  
1. voldoen aan regelgeving ter beperking van overlast ;  2. Participatie ;  3. 
oplossingen voor het parkeren ;  4. Planning ;  5. vergoeding van de 
gemeentelijke plankosten. 

C. In te stemmen met het Plan van Aanpak met dien verstande dat deze instemming 
zich beperkt tot (i) restauratie van het Gezellenhuis door beoogd koper 
overeenkomstig door de gemeente gestelde en/of te stellen voorwaarden en de 
geldende wet- en regelgevingen (ii) het door de beoogd koper zorgdragen voor de 
exploitatie van het Gezellenhuis in overeenstemming met de op dat moment 
geldende omgevingsvergunning en bestemming, overige wet- en regelgeving en 
de door de gemeente gestelde en/of te stellen voorwaarden, waarbij de exploitatie 
tevens inpasbaar dient te zijn in de bestaande omgeving van het Gezellenhuis.

Ouder-Amstel, 28 oktober 2021,

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

L. Moolenaar J. Langenacker


