
Besluitenlijst raadsvergadering Concept
Datum 30-09-2021
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter J. Langenacker
Toelichting 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, Dhr. P. Roos 
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

1 Opening van de vergadering
Presentielijst vaststellen, welkom raadsleden, college, luisteraars en kijkers via 
ons YouTube kanaal

2
20:00

Vaststelling van de agenda
Na wijziging commissie geloofsbrieven naar voren als hamerstuk en de 
aankondiging van de motie vreemd is de agenda akkoord. 

3 Mededelingen

7.e Commissie van de geloofsbrieven (2021/64) Algemene stemmen aanvaard
Wij begeven ons naar de raadzaal, korte schorsing 2 minuten

4.a
20:05

Installatie fractie assistent mevr. Rita Smit (2021/65)

4.b Benoeming fractie assistent mevr. Smit afleggen van de eed
1. De voorzitter van de commissie van de geloofsbrieven spreekt 
2. Mevr. Smit legt de eed af
3. Korte schorsing om te feliciteren.

5
20:30

Vragenhalfuurtje
Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over 
actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.
Vragen van Ouder-Amstel-Anders, VVD en D66
De fractie van Ouder-Amstel Anders stelt vragen over Venserpark en de 
Molenkade;
De fractie van de VVD stelt vragen over: Ouderkerkerplas
De fractie van D66 stelt de volgende vragen: over pasje van Diftar
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6 Besluitenlijst vorige raadsvergadering
Vastgesteld

7
21:00

HAMERSTUKKEN met stemverklaringen, alles hamerstukken aangenomen.

7.a Communicatiebeleidsplan Gemeente Ouder-Amstel (2021/18)
Met stemverklaring van mevr. Koek-Baks

7.b Centrumplan participatie in de Voorlopig Ontwerpfase (2021/54)
Met stemverklaring van mevr. Verheul

7.c Aanvraag Woningbouwimpuls Flexwonen (2021/51)
Met stemverklaringen van mevr. van Keep, mevr. Koek-Baks en dhr. Slats

7.d Waver 13 (2021/50)
Met stemverklaringen van mevr. van den Brink-van Agtmaal en dhr. Bos

7.f Vaststelling bedrag aan opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020 
(RV21.62)

7.g Vaststellen verordening Gemeentelijke Erepenningen (RV21/66)

8 BESPREEKSTUKKEN

8.a
21:10

Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda (2021/52)
Voorgesteld besluit:

BESLUIT :
1. De klimaatadaptatiestrategie en de bijbehorende uitvoeringsagenda vast te 
stellen.
2. Zodra er gelden beschikbaar komen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie of het Klimaatakkoord (ten behoeve van klimaatadaptatie), deze 
bedragen te gebruiken voor de uitvoering van de klimaatadaptatiestrategie.

Het voorstel is aangenomen met 14 stemmen voor (VVD de heren Slats en 
Rienstra, Ouder-Amstel Anders, CDA, D66, GroenLinks, Natuurlijk Belang en 
PvdA) en 1 stem tegen (VVD dhr. Hilbrands)

8.b
21:40

Mobiliteit momentopname Ouder-Amstel (2021/53)
1. In te stemmen om de mobiliteit thema’s & aandachtspunten zoals 

genoemd in hoofdstuk 11 van het Thermometerdocument van 18 
augustus 2021, verder
uit te werken tot een Mobiliteitsvisie.
2. Het restant €27.000 van in 2020 overgebleven budget dat is 
teruggevloeid in de algemene middelen opnieuw beschikbaar te stellen. 
Het voorstel is aangenomen met algemene stemmen met 
stemverklaringen van GroenLinks, Ouder-Amstel Anders en PvdA.

Het voorstel is algemene stemmen aanvaard :
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8.c
21:00

Mobiliteitsplan Zuidoostflank (2021/44) Amendement A1
Amendement A1 ingediend door de fracties: VVD, OAA,CDA,D66,Natuurlijk 
Belang en PvdA en GroenLinks, dus raadsbreed is ook met algemene stemmen 
aangenomen. Het voorstel is ook met algemene stemmen aangenomen met 
stemverklaringen van Ouder-Amstel Anders en GroenLinks
1. In te stemmen met het Mobiliteitsplan Zuidoostflank met als belangrijkste 
punten:
� Ambitie voor maximaal 15% groei autoverkeer op korte termijn ondanks een 
toevoeging van 51.000 woningen en 33.000 arbeidsplaatsen;
� Inzetten op fiets en OV en in transformatiegebieden een streng 
parkeerregime en parkeren op afstand.
2. Kennis te nemen van de noodzaak voor een mobiliteitsplan voor de 
Zuidoostflank dat inzichtelijk maakt welke maatregelen nodig zijn om de 
Zuidoostflank bereikbaar te
houden en te maken in verband met de geplande gebiedsontwikkelingen.
3. Kennis te nemen van de manier waarop de gemeentelijke ambities van 
Amsterdam en Ouder-Amstel in het mobiliteitsplan zijn opgenomen en 
vertaald.
4. Kennis te nemen van de adviezen van verschillende belangenorganisaties en 
op welke manier deze zijn overgenomen in de verschillende 
mobiliteitsplannen.
5. Kennis te nemen van de programmatisch aanpak van het mobiliteitsplan.
6. Kennis te nemen van het financiële aspect rondom de dekking van de 
maatregelen en de programmatische aanpak

8.d
22:55

ROM MRA-NHN (2021/56)
Het bedrag van 1% van de gemeentebegroting (peiljaar 2019, ad € 370.000) 
dat beschikbaar is gesteld voor Invest-MRA bij raadsbesluit d.d. 24 september 
2020, beschikbaar te stellen voor deelname aan de Regionale 
Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN, met bijbehorende rentelasten die in 4 jaar 
oplopen tot € 1.850 euro per jaar, te dekken uit de lopende begroting 
economie.
2. Te besluiten tot het deelnemen aan een bestuurlijke alliantie met het Rijk, de 
provincie Noord-Holland en de andere deelnemende gemeenten in de
Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord in de Regionale 
Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN.
3. Te besluiten de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN aan te merken 
als verbonden partij conform het sturingsregime ‘laag’.
4. Als aandeelhouder van de ROM Regio B.V. blijvend aandacht vragen voor het 
opnemen van social return in het investeringskader van de beide fondsen.
Het voorstel is aangenomen met 2 stemmen tegen (Natuurlijk Belang) en 13 
stemmen voor (VVD, Ouder-Amstel Anders, CDA, D66, GroenLinks en de PvdA)
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9.
23:05

Moties Vreemd
1 motie aangekondigd door VVD, Ouder-Amstel Anders en Natuurlijk Belang 
en PvdA.

Motie M1 internationale busterminal, de motie is aangenomen met 15 
stemmen voor.

10 Sluiting (22.02 uur)

Ouder-Amstel, 28 oktober 2021

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevr. L.W.F. Örsçek- Moolenaar mevr. J. Langenacker


