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Acties, toezeggingen en moties aan de gemeenteraad
nr.

Onderwerp
toezegging of motie

1.

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.

2.

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

3.

Kadernota 2021 Gemeente Diemen
Raadsleden
Onderzocht zal worden of een omgevingsplan de
mogelĳkheid biedt om energielevering afkomstig
van houtige biomassa te verbieden.

18 juni 2020

4.

Voor of bĳ de gronduitgifte Buitenlust komt het
college met een uitgebreide motivering.

9 dec 2021

Daarnaast volgt er een wĳziging van
het bestemmingsplan.

Aan

Raad

Portefeuillehouder

Team

Planning
afhandeling

13 september
2018

Everhardt

Ruimtelĳk
Beleid

De woonzorganalyse is gereed. In de uitwerking
naar een woonzorgvisie wordt dit onderwerp
meegenomen. De verwachting is dat de
woonzorganalyse uiterlĳk in ? met de raad gedeeld
wordt en dat daarna aan de woonzorgvisie gewerkt
gaat worden.

Samenleving
Beleid

In samenwerking met de woonstichting de Key, de
SWD, Madi en team Sociale Zaken is medio juniaugustus 2020 een projectvoorstel “Studenten aan
het werk en huurschuldvrĳ” ontwikkeld. Het college
heeft op 8 september 2020 ingestemd met dit
initiatief. De raad is zoals toegezegd geïnformeerd
over dit project middels een informatiememo van
het college. Medio 2021 is het project geëvalueerd
en de resultaten worden in het najaar van 2022
schriftelĳk met de raad gedeeld.

Sikkes

Ruimtelĳk
Beleid

Dit zal t.z.t. worden meegenomen bĳ de
omzetting van omgevingssplannen van rechtswege
naar het Diemense Omgevingsplan. Voor deze
omzetting (na 1-1-2023) zal een plan van aanpak
worden opgesteld.

Prins

Projecten

N.a.v. uitspraak Hoge raad (Didam-arrest nov
2021) dient extra aandacht uit te gaan bĳ de
motivatie voor partĳselectie bĳ vastgoedtransactie
door overheden, zo ook grondverkoop Buitenlust
aan de woningcorporatie. Motivatie zal bĳ conceptkoopovereenkomst (collegebevoegdheid) voorjaar
2023, worden gevoegd.

Mevrouw Yildiz- 30 januari 2020 Everhardt
Kaya

Raad

Ruimtelĳk
Beleid

Bestemmingsplanproducten staan reeds in
planning op de BTA.
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Aan

Raad

Portefeuillehouder

Team

Planning
afhandeling

5

Rietschuurhof: Bĳ de uitwerking van het plan
worden nog nadere studies gedaan naar de
bezonning en de waterberging.

De raad

20 jan 2022

Prins

Projecten

Wordt meegenomen in de nadere uitwerking
van de plannen en de ruimtelĳke onderbouwing
van de planologische wĳziging, naar verwachting
uitvoering studies medio 2023

6.

Er wordt een werkbezoek aan een
basisschool voorbereid.

De raad

7 april 2022

Klaasse

Samenleving
Beleid

De planning is dat een werkbezoek plaatsvindt in
januari 2023, in aanloop naar de behandeling van
de begroting.

7.

Er wordt een notitie financieel beleid aan de raad Muĳs
aangeboden, waarin het beleid met betrekking
tot melden van overschrĳdingen aan de raad
wordt vastgelegd.

14 april 2022

Klaasse

Directiestaf

Dit gaat onderdeel uitmaken van de actualisering
van de 'Financele verordening gemeente Diemen
2019'. Hierin staan de afspraken tussen de
gemeenteraad en het college van B&W. Streven is
de verordening voor het eind van 2022 aan de raad
ter besluitvorming voor te leggen.

9.

Jaarstukken 2021 DUO+
Burgemeester Boog zegt toe de vraag naar de
PEN-testen schriftelĳk te beantwoorden.

Raad

12 mei 2022

Boog

Directiestaf

In juni 2022 is een tweede PEN-test uitgevoerd.
De resultaten hiervan worden in een informatieve
memo aan de raad teruggekoppeld.

13

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR GGD
Amsterdam Amstelland

Raad

9 juni 2022

Everhardt

Samenleving
Beleid

De cĳfers over huiselĳk geweld zĳn uitgevraagd bĳ
Veilig Thuis. Zodra de cĳfers er zĳn, zal de raad
geinformeerd worden.

Raad

9 juni 2022

Everhardt

Samenleving
Beleid

In het najaar zal er een evaluatiegesprek
plaatsvinden met JGZ. Daarin zullen alle cĳfers
doorgenomen worden.

Wethouder zegt toe meer onderzoek te doen naar
de cĳfers huiselĳk geweld.
15

Jaarstukken GROGZ Amstelland
Wethouder geeft aan dat de weegactie wordt
geëvalueerd [...] De oorzaak van het lage
percentage is niet helemaal bekend [...] belangrĳk
dat dit verder wordt uitgezocht. Over een paar
weken wordt bekeken hoe en in welke vorm dit
kan worden gedeeld met de raad.
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16

17

Aan

Raad

Portefeuillehouder

Basisbanen
Raad
Toezegging dat wĳ met 2 basisbanen aan de slag
willen op een manier die past bĳ onze uitvoering,
op een manier die past bĳ de financiën zoals wĳ
hem het beste kunnen en willen inzetten.

4 november
2021

Everhardt

3de kwartaalbrief / preventieakkoord

Inf Raad

22 september
2022

Everhardt

Inf Raad

22 september
2022

Sikkes-van
den Berg

Team

Planning
afhandeling
In het najaar 2022 volgt informatie van het college
naar de raad over het proces en de aanpak op
de basisbanen.

Wethouder zegt toe goed te blĳven kĳken naar
de gezondheidsmakelaar.
18

Programma Groot onderhoud en
Kwaliteitsprogramma 2022-2024
Toezegging schriftelĳke beantwoording verhoging
afvalstoffenheffing en de onderbouwing van de
€ 75.000.
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M6 Motie Monitoren reductie aardgas
Spreekt als ambitie uit dat

Aan

Raad

Portefeuillehouder

Team

Planning
afhandeling

Raad

16 dec 2021

Sikkes-van
den Berg

Ruimtelĳk
Beleid

Wordt meegenomen in de uitwerking van de
Transitievisie Warmte. Sinds 1 juni 2022 is een
warmteregisseur aangesteld (duo functie) om
hiermee aan de slag te gaan.

• We het aardgasverbruik in Diemen in 2030
met 50% (ten opzichte van 2017) willen
hebben verminderd.
Verzoekt het college
• Het totale aardgasverbruik in Diemen in kaart
te brengen, zoveel mogelĳk uitgesplitst per
buurt per jaar vanaf 2017;
• Jaarlĳks aan de raad te rapporteren over
de tot dan toe gerealiseerde reductie van
het aardgasverbruik per buurt, in relatie tot
de ingezette maatregelen, en over mogelĳke
manieren om de reductie te versnellen.
Aangenomen met 15 voor en 6 tegen
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M7 MOTIE ‘Gelĳke beloning’ GL/PvdA/OD
Verzoekt het college:
• te onderzoeken:
◦ of er sprake is van een loonkloof tussen
de mannelĳke en vrouwelĳke werknemers
van de gemeente Diemen en (bĳ voorkeur)
DUO+ en uit te gaan van de salarissen
van 2021;
◦ hoe groot deze eventuele loonkloof is;
◦ welke factoren deze loonkloof verklaren;
• de resultaten van dit onderzoek voor de zomer
van 2023 aan de gemeenteraad te doen
toekomen en verzoekt tevens het presidium
het binnengekomen onderzoek te agenderen
in de raad.

Aan

Raad

Portefeuillehouder

Team

Planning
afhandeling

Raad

16 juni 2022

Boog

Directie

Naar aanleiding van de motie hebben we gekeken
naar eerdere onderzoeken bĳ publieke organisaties
en contact gezocht met externe onderzoekers
die eerder dergelĳke onderzoeken hebben
uitgevoerd. Op basis van deze informatie gaan
we een offerte aanvragen voor zowel kwantitatief
onderzoek gebaseerd op onze eigen data en
kwalitatief onderzoek. We nemen hierbĳ zowel
de medewerkers van de gemeente Diemen mee
als de teams die vanuit DUO+ in bedrĳfsvoering
diensten leveren aan Diemen. Gegeven het feit
dat dit een actueel thema is, hebben we rekening
te houden met een start van het onderzoek in
november. Eerder zĳn bureaus niet beschikbaar.
We streven ernaar in q1 2023 met onze conclusies
en rapportage de raad te kunnen informeren.

Unaniem aangenomen.
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