Acties en toezeggingen aan de gemeenteraad
nr.

Onderwerp
toezegging

Aan

Raad

Portefeuillehouder

Planning
afhandeling

1.

Uitwerking serviceorganisatie
In het in juni aan de gemeenteraad voor te leggen stuk zal expliciet De heer
aandacht worden gegeven aan:
Portegijs
- De kosten van lokaal maatwerk;

16 januari en
23 januari
2014

Boog

De kostprijs van lokaal maatwerk is onderwerp
van gesprek in het kader van de nieuwe DVO's en
is moment nog niet voorhanden. Dit is inmiddels
verschoven naar 2e helft 2019.

2.

Startnotitie herinrichting omgeving spooronderdoorgang
Ouddiemerlaan
De mogelijkheid van een appartementencomplex op een gebouwde Mevrouw
parkeervoorziening in kwadrant 1 zal bij de nadere planvorming
Uiterdijk
verkennend worden onderzocht.

8 september
2016

Scholten

Deze suggestie wordt meegenomen bij de
verdere planvorming, conform Projectplan,welke
planvorming in 2019 is gepland.

3.

Rekenkamer rapport Parkeerbeleid
De evaluatie van het uitvoeringsprogramma zal in de dit jaar aan
de raad voor te leggen rapportage over het parkeerbeleid worden
opgenomen.

mw. Wielage

19 januari
2017

Scholten

De verantwoording zal jaarlijks bij de jaarrekening
worden gedaan.

4.

Aanpassen standplaatsenbeleid

de heer Prins

18 mei 2017

Nuijens

Er is onderzoek gedaan naar het feitelijke
probleem. Dat is niet slechts een kwestie van
handhaving. Er wordt nog bekeken of dit probleem
kan worden meeg enomen bij herinrichting van het
parkeerterrein.

raadsleden

14 september Scholten
2017

De handhaving bij het ’s ochtends beschikbaar zijn van de
standplaatslocaties zal worden aangescherpt.
5.

Stedenbouwkundige visie Nuonterrein langs de Derde Diem
Suggesties raadsleden worden bij de verdere uitwerking
meegenomen.

Suggesties komen aan de orde bij uitwerking per
initiatief.
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6.

Onderwerp
toezegging
Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 – 2021
De openbare verlichting op het Diemerplein wordt in 2018 – zo
mogelijk binnen het bestaande budget – verbeterd.

Aan

Raad

raadsleden

9 november
2017

Bij de actualisatie in 2018 van het beleid inzake oplaadpalen zal
tevens aandacht zijn voor oplaadpunten voor elektrische scooters
en e-bikes.

Portefeuillehouder

Nuijens

Nuijens

Planning
afhandeling
In 2017 is een visie opgesteld voor de
verlichting Diemerplein, in samenspraak met de
winkeliersvereniging. Sfeerverlichting is eind 2017
aangebracht. De verdere verbeteringsslag (lees
functionele verlichting) is uitgevoerd en werkt naar
behoren. De sfeerverlichting vertoont gebreken en
wordt onderzocht door de leverancier. (update jan
2019: onderzoek naar gebreken sfeerverlichting
loopt nog)
Dit wordt meegenomen in de actualisatie van dit
beleid, 2e helft 2018.

7.

Rekenkamerrapport Quickscan privacybeleid in het sociaal
domein
Er komt een voorlichtingsfolder over het informatie- en
privacybeleid van de gemeente.

raadsleden

16 november
2017

Boog

Er is voor gekozen om niet één voorlichtingsfolder
uit te brengen, maar één folder specifiek gericht
op Jeugd en één gericht op de Wmo. Hierdoor is
er enige vertraging ontstaan. Het streven is om de
twee folders in het 1e kwartaal van 2019 te laten
verschijnen.

8.

Onderzoek IFV en evaluaties brand flat Rode Kruislaan
De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen rondom de nasleep van de brand.

raadsleden

23 november
2017

Boog

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt de raad
hierover geinformeerd.

9.

Startnotitie speelruimtebeleid spelen, bewegen en
ontmoeten.Teneinde de leeftijdsgroep van 12 – 17 jarigen beter
te kunnen bereiken, zullen de sportclubs in Diemen worden
geconsulteerd.

Mevrouw
Wielage

7 december
2017

Nuijens

Via de jongerenraad, SWD en de Sportraad
is een vragenlijst onder jongeren uitgezet. De
uitkomsten hiervan worden meegenomen in het
onderzoeksrapport, welke input levert voor het
beleid op spelen, bewegen en ontmoeten in de
openbare buitenruimte. Op dit moment wordt de
laatste hand aan de uitvoeringsparagraaf gelegd.
Deze wordt naar verwachting tweede kwartaal
2019 ter besluitvorming voorgelegd.

CDA fractie

18 januari
2018

Boog

Komt aan de orde bij het Meerjarenbeleidsplan
integrale veiligheid.

10. Jaarprogramma 2018 uitvoering integrale veiligheid
Bezien zal worden of de cijfers m.b.t. subjectieve veiligheid
betrokken worden bij het nieuw op te stellen Meerjarenbeleidsplan
integrale veiligheid
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11. Stedenbouwkundige randvoorwaarden nieuwbouw Arent
Krijtsstraat c.a.
De wethouder zal met de ontwikkelaar in overleg treden over de
visie van de ontwikkelaar op de huurprijsontwikkeling.

Aan
Mevrouw
Wielage

Raad

Portefeuillehouder

Planning
afhandeling

12 april 2018

Scholten

Projectontwikkelaar heeft tijdens de 3 en
afsluitende participatiebijeenkomst op 8 januari
2019 het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Het
Voorlopig Ontwerp wordt nu uitgewerkt naar
een Definitief Ontwerp en vergunningaanvraag.
Inmiddels heeft een eerste overleg plaatsgevonden
met projectontwikkelaar de huurprijsontwikkeling.
Overleg met projectontwikkelaar over aanpassing
van de anterieure overeenkomst loopt.
Terugkoppeling naar de raad over de uitkomsten
van het overleg met projectontwikkelaar
vindt plaats bij de besluitvorming over het
bestemmingsplan.

12. Jaarrekening 2017, actualisering begroting 2018 en begroting
7 juni 2018
2019 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
De heer Sikking
De burgemeester zal in de eerstvolgende vergadering van het
Veiligheidsbestuur de stand van zaken van de prestatie-indicatoren
aansnijden.
13. Op verzoek van LBD: petitie Coffeeshop
Aan de raad zal een overzicht worden overgelegd van de
voorlichting binnen de gemeente en m.n. op scholen en bij
sportverenigingen op het gebied van drugs en verslaving.

De heer Prins

e

Boog

13 september Boog
2018

14. Vaststelling Woonvisie
De heer De
Onderzocht zal worden of geclusterde woonvormen ouderen
Zeeuw
kunnen stimuleren om te gaan verhuizen en of er mogelijke locaties
binnen de gemeente zijn voor dergelijke woonvormen.

13 september Scholten
2018

Dit wordt onderzocht. College komt hier nog op
terug.

15. Themabijeenkomst projecten:
Tijdlijn van de Arent Krijtsstraat maken
Aparte paragraaf over participatieproces bij stukken A. Krijtsstraat
Bomeneffectrapportage Van Gemertplantsoen
Natuuronderzoek en geotechnisch onderzoek Spoorzicht

18 september Scholten
2018

Tijdlijn is gemaakt en verzonden aan de Raad
(medio oktober). Deze actie kan eraf.
De bomeneffectanalyse komt er nog aan met een
begeleidend memo.
Het natuuronderzoek en het geotechnisch
onderzoek heeft de Raad ontvangen. Beide
rapporten zijn bijlage bij de raadsinformatiebrief
over het behoud van Spoorzicht als natuurgebied.
Deze actie kan er af.

Mevrouw
Wielage
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16. Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 – 2022
Nagegaan zal worden waar het Bevrijdingsmonument, dat stond
in het plantsoen aan de Hartveldseweg, hoek Arent Krijtsstraat 1,
gebleven is.

Aan

Raad

De heer Sikking 1 en
8 november
2018

Portefeuillehouder

Planning
afhandeling

Klaasse

17. Initiatiefvoorstel OPD Naar een waterbewuster Diemen
De heer Prins
De gemeenteraad zal op enig moment bij de visievorming over het
buitengebied worden betrokken.
Er zal een overzicht aan de gemeenteraad worden overgelegd van
de in Diemen aanwezige vissteigers die ook bereikbaar zijn voor
mindervaliden.
Nagegaan zal worden of het zinvol is om polderdaken als eis te
stellen bij aanbestedingen voor nieuwbouw.
Nagegaan zal worden of de historische stenen in de
Diemerdammersluis op eenvoudige wijze (wenteltrap) toegankelijk
gemaakt kunnen worden.
Het college zal zich buigen over de vraag hoe het thema
“Waterbewust” beter onder de aandacht van de bevolking gebracht
kan worden.

15 november
2018

Nuijens

Meerwerken aan het vergroenen van de
schoolpleinen.
Onderzoeken of gemeentelijke daken in de
toekomst vergroend kunnen worden
Deelname aan World cleanup day
Stimuleringsregeling ontwerpen voor het aanleggen
van groene daken
Met de provincie onderzoeken of het mogelijk is om
een strandje aan te leggen aan de Diem.

18. Stand van zaken realisatie middelbare school
Het college zal schriftelijk reageren op het locatievoorstel van Ons
Diemen.

De heer
Advokaat

22 november
2018

Klaasse

Memo d.d 21 januari 2019. Gerealiseerd.

19. Update Groenplan
De heer
Het is de intentie van het college om meer bomen terug te plaatsen Advokaat
dan de 417 die er minder zijn t.o.v. 2011 in Diemen.

29 november
2018

Nuijens

In de komende jaren wordt er waar mogelijk
binnen de herinrichtingen gezocht naar locaties
voor bomen. Ook de "Diemense Bosjes" kunnen
hier in helpen. Daarnaast wordt er gekeken naar
locaties buiten de bebouwde kom om de bomen te
compenseren.

20. Derde Voortgangsrapportage 2018 Duo+ en Eerste
begrotingswijziging 2019 Duo+
Als aan de gemeenteraad een nieuw kostenverdeelsysteem voor
Duo+ wordt voorgelegd, dan zal dat onderbouwd gebeuren.

6 december
2018

Boog

Het voorstel tot een nieuwe verdeelsystematiek is
onderdeel van het herijkingsproces. Uiteraard wordt
de nieuwe verdeelsystematiek ter vaststelling aan
de gemeenteraad voorgelegd.

Mevrouw
Wielage
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21. Regionaal Veiligheidsplan 2019 – 2022
De portefeuillehouder zal in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van
10 december de volgende zaken bepleiten:
Meer aandacht voor verkeersveiligheid in het Regionaal
Veiligheidsplan;
Aanpassing van de tekst in de voetnoot op p.11: “Privacy is
belangrijk. Maar mag tegelijk geen hinder vormen voor een
effectieve en doelgerichte aanpak van criminaliteit”.

Aan

De heer
Portegijs
De heer Douw

Raad
6 december
2018

Portefeuillehouder

Planning
afhandeling

Boog

De portefeuillehouder zal de raad hierover
binnenkort informeren.

Er wordt gezocht naar een andere oplossing van
PDF-formaat want dit vertraagt de werking van de
website. Oplossing richting: interactieve kaart

22. Op de website van de gemeente zal bij de renovatie en de
herinrichting van Diemen Centrum nagegaan worden of er een
beter leesbare pdf van het definitief ontwerp, waar de bakken
duidelijker op zijn ingetekend, kan worden geplaatst.

De heer Sikking 20 december
2018

Nuijens

23. Aanpassing Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning
De regels omtrent besteding van de fractievergoeding zullen
geagendeerd worden voor het seniorenconvent.

De heer
Poelwijk

Boog

20 december
2018

24. (Rondvraag) Nagegaan zal worden hoeveel GFT containers er voor De heer Sikking 20 december
en na de renovatie en de herinrichting van Diemen Centrum zijn.
2018

Nuijens

Het aantal bakken voor de herinrichting is zeven
stuks en er komen negen stuks terug volgens het
DO. Echter op dit moment wordt er gewerkt aan
een nieuw afvalbeleid. De uitkomsten hiervan en de
samenspraak met de bewoners over de wijze van
invoering kunnen leiden tot andere inzichten.

25. Vaststelling bestemmingsplan Plantage de Sniep, deelplan de
Tramlus
Nagegaan zal worden hoe het aantal woningen middeldure huur /
sociale huur over de twee complexen (Pontveer en Tramlus) is
verdeeld.

Mevrouw
Wielage

Scholten

Gerealiseerd

26. Archiefverordening Diemen 2019
Nagegaan zal worden of in Uithoorn ook een gemeentearchivaris
wordt benoemd.

De heer Jägers 17 januari
2019

Boog

De gemeente Uithoorn had in het verleden al een
gemeentearchivaris benoemd dus hoeft dat niet
meer te doen.

10 januari
2019
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27. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale
NUON
De resultaten van een in te stellen onderzoek naar de gevolgen
voor de gezondheid van ultra fijnstof zullen worden betrokken bij
de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen of bij een op te
stellen convenant.
Voor de (in het convenant op te nemen) jaarlijkse verificatie van
de herkomst van de houtpellets (is het duurzame biomassa?) zal
bezien worden of deze kan worden uitgevoerd door de accountant
van Nuon bij de jaarverslag/jaarrekeningcontrole.

Aan

raadsleden

Raad

Portefeuillehouder

17 januari
2019

Nuijens

Planning
afhandeling

de heer Prins

#

Opvolging aanbevelingen Rekenkamer

Rapport

Pfh

Stand van zaken

1.

Doorwerking aanbevelingen: procesbeschrijving Raadsvoorstellen aanvullen met rol griffie en
presidium

31 juli 2014

Boog

Zal nog worden opgevolgd.

2.

Doorwerking aanbevelingen: na verloop van tijd subsidiebeleid evalueren

31 juli 2014

Klaasse

Vooralsnog geen actie nodig.

3.

Doorwerking aanbevelingen: prioriteitstelling communicatiebeleid

31 juli 2014

Boog

In uitvoering. Is meegenomen in het strategisch
communicatieframe 'communicatie in participatietijdperk'
en komt ook terug in het aanstaande, bredere
communicatiebeleidsplan.

4.

Doorwerking aanbevelingen: op te nemen in de jaarlijkse notitie over de uitvoering van het
parkeerbeleid.

26 januari 2017 Scholten

De verantwoording zal jaarlijks bij de jaarrekening worden
gedaan (zie ook punt 5 hierboven).
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