
Agenda Raadsvergadering (CONCEPT)
Datum 26-01-2023
Tijd 20:00 - 23:00
Locatie Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter
Aanwezig

Afwezig

J. Langenacker
Fractie Ouder-Amstel- Anders: mevr. J.A.C. Gerards; dhr. J.T. Koek 
en mevr. S. van ’t Hoff;
Fractie VVD: dhr. J.F.L. Slats, dhr. M.J. Hilbrands en dhr. G.H. Drese; 
Fractie Natuurlijk Belang: mevr. R. Lotterman-Smit en dhr. R. van 
Muijden;
Fractie D66: mevr. van den Brink van Agtmaal, mevr. M.L. Ledegang-
de Ruiter;
Fractie GroenLinks: mevr. F.A. Soppe; 
Fractie PvdA: dhr. J. Alberts en mevr. W. Nikkels;
Fractie Amstelland Lokaal: dhr. J.E. Bos

Mevr. G. Meesters (GroenLinks)

1 Opening van de vergadering
Welkom aan iedereen.

2 Vaststelling van de agenda
Vastgesteld

3 Mededelingen
Bericht van verhindering, mevr. Meesters

4 Vragenhalfuurtje

Vanuit de VVD en GroenLinks
1. vraag over gemeentelijke belastingen voor minima
2. ondersteuning om schuldhulpverlening te voorkomen
3. inkomensgrens

Vanuit D66
Een aantal vragen over de "Kruimelregeling" en het Sluisplein

Vanuit D66/VVD
Vragen inzake de (ver)nieuwbouw van het Kofschip en de Amstelschool

5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering met stemverklaring
Vastgesteld

6 HAMERSTUKKEN met stemverklaring? Alle hamerstukken zijn 
aangenomen

6.A Treasurystatuut 2023 (RV22-78)

6.B

6.C

Commissie van de geloofsbrieven/stembureau (RV23-05)

Verzoek dhr. Frequin tot ontheffing ingezetenschap (RV23-06)
Met stemverklaringen van mevr. van den Brink van Agtmaal (D66) en 
mevr. Smit (Natuurlijk Belang)
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7 BESPREEKSTUKKEN
7.A Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Definitief Ontwerp RV23-01

Het BESLUIT is geamendeerd met algemene stemmen aangenomen:
1. Het Definitief Ontwerp van Delva van 12.09.2022 vast te stellen als 
basis voor uitvoering en realisering.
2. Opdracht te geven om het Definitief Ontwerp uit te werken tot een 
Bestek zonder waterelement en met gebakken klinkers en het werk aan te 
besteden voor uitvoering (waarbij de gemeente actief meewerkt aan de 
mogelijkheid van realisatie van het waterelement door crowdfunding), en 
tevens tijdens de aanbesteding de feitelijke meerkosten van het 
waterelement in kaart te brengen. 
3. Het bestaande investeringskrediet vast te stellen op € 1.735.000 voor 
realisatie van het Centrumplan
4. Opdracht te geven om de herinrichting van de Ambachtenstraat voor 
lang parkeren uit te werken tot een Bestek en het werk aan te besteden 
voor uitvoering.
5. Voor de herinrichting van de Ambachtenstraat een investeringskrediet 
ter beschikking te stellen van €200.000
6. De verkoop van 1 perceel (kavel 1) in het centrum met 
bestemmingsplanwijziging uit te voeren en de opbrengst toe te voegen 
aan de reserve Centrumplan. En niet over te gaan tot verkoop van kavel 2 
“het Schapenweitje”  
7. In de stedenbouwkundige principes Rabobank wordt als maximale 
bouwhoogte opgenomen 2 lagen met een kap
- geen maat genoemd voor het BVO

Amendement A1 inzake de stedenbouwkundige principes bij het 
Rabobankgebouw, met algemene stemmen aangenomen.
Amendement A2  verkoop Schapenweitje geen verkoop is 
aangenomen met 10 stemmen voor (Tegen GroenLinks en Ouder-
Amstel Anders) 
Amendement A3 Waterelement & klinkers stemverklaring van de 
PvdA is met algemene stemmen aangenomen.
Amendement (A4) minder parkeren, door de PvdA is aangehouden
Amendement (A5) GroenLinks Schapeweitje, omdat A2 
verstrekkender is wordt A5 niet in stemming gebracht 

8 Motie vreemd-
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9 Afscheid portefeuillehouder mevr. de Reijke
Sprekers

1. Mevr. Langenacker
2. Dhr. Bos
3. Dhr. Slats
4. Mevr. De Reijke

10 Benoeming en installatie wethouder dhr. Frequin
De voorzitter van de raad geeft aan dat de benoeming van dhr. Frequin 
akkoord is. Hierna volgt de stemming middels briefjes. De heer Bos geeft 
aan hoe de stemming is verlopen. Dhr. Frequin legt de Belofte af.
Felicitaties en Foto volgen

11 Sluiting (23.30 uur)

Ouder- Amstel, 23 februari 2023, de raad voorgenoemd
      

De raadsgriffier, de voorzitter,

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


