Acties en toezeggingen aan de gemeenteraad
nr.

Onderwerp
toezegging

Aan

Raad

Portefeuillehouder

Planning
afhandeling

Klaasse

Er is onderzoek gedaan naar het feitelijke
probleem. Dat is niet slechts een kwestie van
handhaving. Er wordt nog bekeken of dit probleem
ook nog een probleem blijft na invoering van de
blauwe zone en zo ja, of een structurele oplossing
kan worden meegenomen bij herinrichting van het
parkeerterrein.

1.

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

Dhr. Prins

18 mei 2017

2.

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

Raadsleden

9 november
2017

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

3.

23 november
2017

Scholten

Boog

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 diverse reparatie zijn uitgevoerd in december
uitgevoerd maar nog niet met voldoende resultaat.
De laatste ontwikkeling is dat het openbaar
ministerie nog een besluit moet nemen mbt de
aangiftes die zijn gedaan tegen de gemeente en
de Veiligheidsregio (brandweer). Geen vervolging
ingesteld. Kan van de lijst.
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Aan
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Portefeuillehouder

Planning
afhandeling

Mw. Wielage

12 april 2018

Scholten

Projectontwikkelaar heeft de aanvraag vergunning
ingediend. Zowel de gemeenteraad als de
omwonenden zijn hierover (alsmede over de
te volgen procedure) geinformeerd. 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.

4.

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.

5.

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

13 september Scholten
2018

Er zal een beknopt onderzoek gedaan worden
naar best practices met geclusterde woonvormen
voor ouderen in andere gemeenten en in hoeverre
bepaalde voorbeelden in Diemen toegepast
zouden kunnen worden. Dit zal begin 2020
aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Mogelijke locaties in Diemen voor dergelijke
initiatieven zijn op dit moment niet in beeld. De
focus zal hier moeten liggen op het incorporeren
van initiatieven in bestaande en aankomende
woningbouwontwikkelingen.

6.

Initiatiefvoorstel OPD Naar een waterbewuster Diemen
Dhr. 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

Meewerken aan het vergroenen van de
schoolpleinen.
De inventarisatie van vissteigers volgt in het 1e
kwartaal van 2020. (concept gereed.Eind april
verzenden aan de raad)
Onderzoeken of gemeentelijke daken in de
toekomst vergroend kunnen worden
Deelname aan World cleanup day (21 maart wordt
er deelgenomen, vervallen ivm corona)
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.
Opgevoerd in de kadernota.

Sikkes-van
den Berg
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7.

Website herinrichting Diemen Centrum
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.

8.

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.

9.

Aan

Raad

Portefeuillehouder

Planning
afhandeling

Dhr. Sikking

20 december
2018

Sikkes-van
den Berg

Binnenkort maken we gebruik van vernieuwde
website;

17 januari
2019

Scholten

Besluitvorming door de gemeenteraad heeft
plaatsgevonden. De omgevingsvergunning
is door de provincie verleend. Daartegen is
beroep aangetekend bij de rechtbank. De
beroepsprocedure wordt thans afgewacht.
Als duidelijk is dat de biomassacentrale
daadwerkelijkkkan worden gebouwd, kunnen
de afspraken uit het convenant verder worden
uitgevoerd.

Raadsleden

Dhr. Prins

Uitbreiding blauwe zone resterende deel Diemen Zuid
Raadsleden
Petitie bewoners Roggekamp: bezien zal worden of invoering van
de blauwe zone daar volstaat, zo niet dan zal de blauwe zone daar
ook in de avonduren gaan gelden. Alle ondertekenaars van de
petitie krijgen persoonlijk bericht.

14 maart 2019 Scholten

De raad heeft inmiddels op 28 maart 2019 besloten
de blauwe zone per 1 juni 2019 uit te breiden
met o.a. de Roggekamp. In september 2019
zou worden nagegaan of na het instellen van
een blauwe zone voor de buurt Roggekamp het
gewenste effect heeft opgeleverd of dat het
nodig is aanvullende maatregelen te nemen.
Uitvoering van het onderzoek in de periode
september-december 2019 was niet mogelijk door
werkzaamheden. Uitvoering van het onderzoek is
vanwege corona maatregelen nu verplaatst naar
najaar 2020.

10. Zienswijze begroting 2019 Stichting Florente
De volgende begroting zal meer informatie bevatten en er zal een
afkortingenlijst worden toegevoegd.

Dhr.Timmer

14 maart 2019 Klaasse

Deze aandachtspunten zullen in het voorstel
voor de begroting 2020 van Florente (de hierop
betrekking hebbende zienswijze komt aan de orde
in het 1e kwartaal van 2020) meegenomen worden.
Kan van de lijst.

11. Voorbereidingskrediet onderzoek huisvesting van de OBA in
De Omval
Bij het onderzoek zullen ook de consequenties van de verwachte
toename van de parkeerdruk worden betrokken.

Dhr. Prins

9 mei 2019

Dit aspect zal bij de definitieve besluitvorming
worden betrokken.

Klaasse
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12. Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022
Nagegaan zal worden of er een alternatief is voor buurt WhatsApp
groepen dat een betere privacy bescherming biedt.
Met de politie zal het kantoorpand op de Campus worden
besproken dat een politielogo op de ramen heeft geplakt.
Desgewenst kunnen raadsleden een dagje meelopen met de
BOA’s.

Aan

Raad

Portefeuillehouder

Mw. van
Rossum
Dhr. Prins
Dhr. Sikking

16 mei 2019

Boog

Planning
afhandeling
Tot op heden nog geen ander alternatief voor
WhatsApp gevonden dan een SMS groep.
Is uitgezet bij de politie.

13. Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022
Mw. Wielage
Later dit jaar zal aan de raad een overzicht overgelegd worden met
de locaties van straatroof.
Van de straatverlichting bij met name oversteekplaatsen zal
worden nagegaan of deze voldoende is.

23 mei 2019

14. Rondvraag: Nadat er meer duidelijkheid is omtrent het landelijk
beleid inzake het afsteken van vuurwerk, zal aan de raad een
voorstel voor Diemen worden voorgelegd.

23 mei 2019

Boog

15. Jaarrekening 2018, Tweede wijziging begroting 2019 en
Begroting 2020 Duo+
Bij de eerstkomende voortgangsrapportage zal gepoogd worden
Dhr. de Haan
om de voordelen voor Diemen beter te kwantificeren, met name de
vermindering van de kwetsbaarheid zal meer toegespitst worden
op Diemen.

6 juni 2019

Boog

16. Ontwerp beleidsnota elektrische laadpunten
De mogelijkheid van het verbieden in Diemen van brommers /
scooters met tweetakt motoren zal worden onderzocht.

13 juni 2019

Sikkes-van
den Berg

Dit onderwerp wordt meegenomen in de
duurzaamheidagenda. Zodra de mogelijkheden
zijn onderzocht zal de raad hierover worden
geinformeerd.

Klaasse

Dit zal in het eerstvolgende bestuurlijk overleg aan
de orde worden gesteld.

17. Begroting en jaarrekening GR Veilig Thuis AmsterdamAmstelland
De portefeuillehouder zal in zijn overleg met de GGD de suggestie
overbrengen om in het volgende verslag ook over de werkdruk
onder de medewerkers te rapporteren.

Dhr. Sikking

Dhr. Sikking

Boog
Scholten

Mw. de Smalen 13 juni 2019

Overzicht is nog niet ontvangen van politie. Dit
wordt na ontvangst doorgestuurd

Er is nog geen duidelijkheid over de landelijke
standpunten.

Momenteel loopt een onderzoek naar de
robuustheid van Duo+. Belangrijk onderdeel
hiervan is het in kaart brengen van kwetsbare
onderdelen (éénpitters). Zodra het onderzoek is
afgerond wordt de raad geïnformeerd.
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18. Beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving
1) De bereikbaarheid van het KCC en de BOA’s in het weekend zal
worden onderzocht en zo nodig verbeterd.
2) Zo mogelijk worden maatregelen op het gebied van lachgas in
de APV opgenomen.
5) Nagegaan zal worden wanneer er weer een themabijeenkomst
voor de raad over de Omgevingswet wordt aangeboden.

19. Vaststellen bestemmingsplan Holland Park Zuid
De portefeuillehouder zal zich inspannen om een
zefbewoningsplicht op te nemen in de met de ontwikkelaar af te
sluiten anterieure overeenkomst. Daarnaast zal een verzoek aan
de rijksoverheid gedaan worden om de zelfbewoningsplicht in de
nationale regelgeving op te nemen.
20. Ontwerp bestemmingsplan Sporthal
Nagegaan zal worden wat er met de bedrijfswoning in de nieuwe
situatie gebeurt.

21. Vervolg aanpak Scheerlicht
De raad zal worden geïnformeerd over de voortgang van de
nieuwe aanpak. Voorts zal in het derde kwartaal van 2020 weer
een themabijeenkomst over Scheerlicht worden aangeboden.
Onderzocht zal worden of met name laaggeletterden ook op
andere wijze bereikt kunnen worden dan alleen met schriftelijke
communicatie.

Aan

Raad

De heer Sikking 5 september
Mevrouw
2019
Wielage
De heer
Advokaat

Portefeuillehouder
Boog

Scholten

Planning
afhandeling
1) BOA's draaien wel weekenddiensten overdag
en zijn dat ook telefonisch (020314881) en per mail
(handhaving@diemen.nl) bereikbaar.
2) De herziening van de APV is in voorbereiding.
Dan wordt dit onderwerp ook meegenomen.
5) Dit wordt nog ingepland.

12 september Scholten
2019

Dit gebeurt als een ontwikkelaar zich bij de
gemeente meldt.
De minister is nog met onderzoek op dit punt bezig.
Zodra er meer te melden is, wordt dit aan de raad
kenbaar gemaakt.

De heer Jägers 12 september Scholten
2019

Dit betreft het bestemmingsplan. De bedrijfswoning
staat gepositioneerd op de locatie van de
sportschool Basic Fit, zoals dit in het oude
bestemmingsplan stond. In de beantwoording
van de zienswijze wordt hier op ingegaan. Dit is
besproken in de raad van maart 2020. Kan van lijst
af.

Mevrouw
Kuilman

raadsleden
Mevrouw Van
Engelen

3 oktober
2019

Boog

De raad zal tussentijds worden geinformeerd
(ook binnen de reguliere P&C cyclus). In het
derde kwartaal 2020 wordt een themabijeenkomst
aangeboden.
Er zal een voorstel worden opgesteld hoe
laaggeletterden beter kunnen worden bereikt. Een
planning hiervoor volgt nog.
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22. Begroting 2020
Bezien zal worden of voor de naam van de nieuwe sporthal een
prijsvraag zal worden uitgeschreven.
In alle voorstellen aan de raad zal een uitgebreide paragraaf
worden opgenomen over communicatie en participatie, waarin
aandacht voor doel participatie, hoe het proces gaat lopen en
waarover en in welke mate participatie plaatsvindt.
Er komt een gemeentelijke projectenwebsite waar de voortgang
van de projecten in de openbare ruimte wordt bijgehouden, met
daarbij een (minimaal) maandelijkse nieuwsbrief om de bewoners
te attenderen.
Bij opgave van gegevens over woningonttrekking in het kader
van Scheerlicht zal zo mogelijk uitsplitsing naar woningcategorie
plaatsvinden.

Aan
De heer
Portegijs
raadsleden

Raad

Portefeuillehouder

31 okt /
7 nov. 2019

Klaasse
Boog

raadsleden

Sikkes

mevrouw
Wielage

Boog

23. Jaarverslag Leerplicht
Het VSO-PrO evaluatierapport zal worden overgelegd aan de
gemeenteraad.
In het volgende jaarverslag wordt aandacht geschonken aan MBO
leerlingen met een startkwalificatie.

De heer Geerts 14 november
2019
De heer Sikking

24. Beleidsplan sociaal domein 2020-2023
De raad zal worden geïnformeerd over (de voortgang van)
het pilotproject voor schuldpreventie onder studenten in een
wooncomplex van wbv De Key
In de commissie transformaties zal, met de Wmo consulenten, een
aantal WMO casussen geanonimiseerd worden besproken

30 januari
Mevrouw Yildiz- 2020
Kaya
Mevrouw
Wielage

25. Voorstel tot vaststelling Categorieën waarvoor geen Vvgb
vereist is
De gemeenteraad zal in de kwartaalbrieven worden geïnformeerd
over de afwikkeling van de lopende procedures.
26. Memo’s inzake Boom Effect Analyse spooronderdoorgang
Ouddiemerlaan en Extra tijdelijk parkeren
spooronderdoorgang Ouddiemerlaan
De portefeuillehouder gaat in gesprek met bewoners over de
toekomstige inrichting.

De heer
Advokaat
raadsleden

Klaasse

Planning
afhandeling

Is opgenomen in het format voor
raadsvoordrachten.
In samenhang oppakken met de nieuwe
mogelijkheden die geboden worden door de
leverancier van website van de gemeente Diemen.
Voor de bouwvak 2020 zijn de websites op orde
en ligt er een memo in de raad over de wijze van
communiceren via een nieuwsbrief
Bij een volgende informatie hierover zal deze
uitsplitsing plaatsvinden.
Dit aspect zal, zoals aangegegen, in het
volgende jaarverslag (november 2020) worden
meegenomen.

Sikkes

Op het moment dat er voortgang gemeld kan
worden, wordt een informatie-memo opgesteld.

Klaasse

Dit zal voor één van de eerstvolgende
transformatie-cie's (in april of juni) worden
geagendeerd.

30 januari
2020

Scholten

Zodra dit aan de orde is (dus bij een aanvraag
om vergunning die onder deze categorie valt) zal
de gemeenteraad via een kwartaalbrief worden
geinformeerd.

6 februari
2020

Scholten

Het gesprek met enkele bewoners wordt ingepland.
Daarover is overleg gaand.
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27. 1e wijziging verordening jeugdhulp Diemen 2018
Zodra de effectrapportage over de voortgang van het SJSO
naar aanleiding van het eerste schooljaar (2018-2019) en
het aanvullend kwalitatief onderzoek door onderzoeksbureau
Kohnstamm beschikbaar zijn, zal de gemeenteraad daarover
worden geïnformeerd.
28. Presentatie nieuwe website gemeente Diemen
Nagegaan zal worden
hoe de beveiliging van de nieuwe website is geregeld;
of er een mogelijkheid is van push berichten in geval van
calamiteiten;
hoe het met de tracker software is geregeld.

Aan
mevrouw De
Graaff

Raad
6 februari
2020

De heer Sikking 5 maart 2020
de heer Den
Heijer
De heer Douw

Portefeuillehouder
Klaasse

Boog

Planning
afhandeling
De effectrapportage en het kwalitatief onderzoek
komen naar wordt verwacht dit voorjaar
beschikbaar.

Beveiliging:
De applicatie en hosting: De applicatie wordt
jaarlijks door Deloitte als onafhankelijke
partij ge-audit volgens de Norm ICTbeveiligingsassessments DigiD. De norm v2.0 is
gebaseerd op de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor
webapplicaties. Onderdeel van deze audit is naast
de software, ook Roxit als organisatie. Daarnaast
worden ook de hostingproviders ge-audit. Hierover
geeft Deloitte een TPM-verklaring af.
Roxit als organisatie: Roxit hecht grote waarde
aan beveiliging. Om dat te borgen beschikt
Roxit dan ook over de volgende ISO-certificaten:
ISO 9001 – Kwaliteit, ISO 14001 – Milieu, ISO
20000 – Servicemanagement, en ISO 27001 –
Informatiebeveiliging alsmede over de NEN2082
Is er een mogelijkheid van push-berichten bij een
calamiteit? Antw: nee. We zullen hier social media
voor in moeten zetten met link naar website.
Wordt er gebruik gemaakt van volg software dan
wel trackers? Antw: nee, je kunt gebruikmaken van
volg-statistieken (Google analytics bijvoorbeeld).
Kan van de lijst.
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Raad

Portefeuillehouder

29. Jaarprogramma 2020 uitvoering integrale veiligheid gemeente
Diemen
Mevrouw
Nagegaan zal worden
Wielage
wanneer de nieuwe huisvestingsverordening aan de raad zal
worden voorgelegd;
of de camera aan de Martin Luther Kinglaan al dan niet in de
openbare ruimte is geplaatst.
Bezien zal worden hoe de (tussen)rapportages inzake
Scheerlicht inzichtelijker gemaakt kunnen worden, m.n. t.a.v.
de handhavingsresultaten op het gebied van wonen (leegstand,
illegale verhuur).

5 maart 2020

Boog

30. Nota Erfpacht
Over de juridische implicaties van de brief “tijdelijke erfpacht” van
1 maart 2006 zal de raad nader worden bericht.

raadsleden

12 maart 2012 Scholten

31. Samen op weg naar een Diemense Omgevingsvisie 2040
Bij de presentatie van de resultaten van de digitale enquête zal
worden bericht over de mate van representativiteit van de respons
van het onderzoek (hoeveel mensen hebben er mee gedaan en is
het een afspiegeling van de Diemense bevolking).

de heer Sikking 16 april 2020

Scholten

32. Verantwoording besteding fractievergoedingen 2019
De verantwoordingsformulieren zullen openbaar worden
gepubliceerd.

de heer Poelwijk 16 april 2020

Boog

33. Meerjarenperspectief Grondzaken 2019
Het Meerjarenperspectief Grondzaken zal in een vergadering van
de auditcommissie worden besproken, waarbij bezien zal worden
hoe de leesbaarheid van het stuk verbeterd zou kunnen worden.

De heer
Berkhout

14 mei 2020

Scholten

nr.
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Aan

Planning
afhandeling
De cameras aan de Martin Luther Kinglaan zijn niet
in de openbare ruimte geplaatst, dan wel daar op
gericht. Ze zijn gericht op de gevel.Er is sprake van
objectbeveiliging. Kan van de lijst.
De raad zal tussentijds worden geinformeerd (ook
binnen de reguliere P&C cyclus).

De raad wordt hierover in mei 2020 geïnformeerd.

Gebeurt nadat digitale enquete is gehouden.

#

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.
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Opvolging aanbevelingen Rekenkamer

Rapport

Pfh

4.

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

26 januari 2017 Scholten

Stand van zaken
De verantwoording zal jaarlijks bij de jaarrekening worden
gedaan.
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