Besluitenlijst Commissie Burger en Bestuur
Datum

28-11-2019

Tijd

19:30 - 21:44

Locatie

Dorpshuis Duivendrecht

Voorzitter

F. Rienstra
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Algemene punten

19:30

De aangegeven tijden zijn indicatief.
Spreektijdenregeling:

2.a

Opening

2.b

Mededelingen van de voorzitter
Bericht van verhindering: dhr. Roos komt iets later

2.c

Vaststelling agenda


De agenda is na wijziging agendapunt 7c.(Jaarverslaggeving 2018
Stichting Florente Basisscholen) naar beeldvorming, akkoord.

2.d

Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

19:35

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
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Beeldvorming en oordeelsvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

3.a

Beleidsplan Wmo 2020-2025 en Verordening Wmo 2020

19:45

Voorgesteld besluit
Vast te stellen Beleidsplan Wmo 2020-2025
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Ter beschikking stellen van:
€ 17.000 structureel voor ondersteuning mantelzorgers in Duivendrecht
€ 5000 incidenteel voor preventieve aanpak van eenzaamheid onder jongeren
Onderwerp wordt bespreekpunt voor de raadsvergadering van 12 december

3.b

Meerjareninvesterings- en onderhoudsplan buitensportaccommodaties

20:25

Voorgesteld besluit
Besluit

- Akkoord te gaan met de inhoud van het meerjareninvesterings- en
onderhoudsplan (MIP/MOP) voor de twee buitensportaccommodaties, te weten
sportpark de Hoop (vv CTO’70) en het sportpark van SV Ouderkerk;
- Jaarlijks structureel een extra bedrag van € 31.395,- (incl. BTW) beschikbaar
te stellen vanuit de algemene middelen voor de dagelijkse, periodieke en
jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden van de buitensportaccommodaties. De
financiële verwerking vindt plaats bij de eerste Burap van 2020;
- Akkoord te gaan met de renovatieplanning en de daarbij behorende
investeringskredieten.
Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december
3.c

concept MRA-agenda 2.0

21:05

zie ook beknopte samenvatting

Vanuit onze vertegenwoordiger van het AM- Raadsledenplatform Luuk de Vré
is het verzoek gekomen om een reactie te geven op de MRA agenda.
Alle reacties vanuit de AM gemeenten zullen gebundeld worden aangeboden
aan de MRA. Op deze wijze de kunnen de raadstandpunten krachtiger worden
gepresenteerd.

3.d

Tweede financiële aanpassing van de begroting 2019; 2e Burap en 4e

21:20

Nieuwsbrief 2019
Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december

3.e

2e voortgangsrapportage 2019 DUO+

21:40

Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de tweede voorgangsrapportage 2019 van Duo+;
- Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging 2019 van
Duo+;
- Bij de 2e Burap de financiële consequenties van de derde begrotingswijziging
van
Duo+ te verwerken en toe te lichten.
Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december

3.f

TOEVOEGING Jaarverslaggeving 2018 Stichting Florente Basisscholen
Dit onderwerp gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december
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4

Overleg met het college

4.a

Vragen aan het college
Natuurlijk Belang heeft n.a.v. een filmpje de volgende vragen:
1. Is de portefeuille houder op de hoogte van het feit dat inwoners aan de
Molenkade een onveilig gevoel hebben t.a.v. het industrieterrein molenkade.
Inclusief de wasserette ?
2. Kan er vaker gesurveilleerd worden in de avond en de nacht?
3. Gaat de portefeuillehouder actief de inwoners daar benaderen met
eventuele acties ?
CDA heeft in de cie. Ruimte vragen gesteld over het aanzicht van het dorp

inzake de dichtgetimmerde ruiten van voormalig Rabobank en ook Natuurlijk
Belang heeft daar een vraag over gesteld.

CDA heeft vragen gesteld over rapport inzake begeleiding
bijstandsgerechtigden.

PvdA stelt vragen inzake vernietigend rapport van het Cultureel Plan bureau
over het failliet van de participatiewet. Toezegging vragen (hoe vrijblijvend is
de nieuwe wet en gaan we ook een tegenpresentatie vragen aan de
bijstandsgerechtigden) worden schriftelijk beantwoord.
VVD stelt vragen inzake het niet branden van de lantaarnpalen, ook deze wordt
schriftelijk beantwoord.
4.b

Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda

4.c

Regionale aangelegenheden
- Samenwerking DUO+
- Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Vervoerregio Amsterdam
- Amstelland- en Meerlandenoverleg

5

Rondvraag

6

Sluiting

7

MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

22:05

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan
de commissievergadering om 9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

7.a

1e Wijziging gemeenschappelijke regeling VrAA
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Voorgesteld besluit
Aan artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling VRAA 2015 een lid e toe te
voegen inhoudende:
“De bevoegdheid tot het oprichten van of deelnemen in stichtingen,
maatschappen, vennootschapen en coöperatieven en onderlinge
waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van
de deelname daaraan.”
7.b

Vaststellen controleprotocol 2019 en normenkader 2019

Voorgesteld besluit
Vast te stellen:
a. Controleprotocol 2019
b. Normenkader 2019
7.d

Verordeningen en tarieven heffingen, belastingen en leges 2020
vast te stellen verordeningen met bijbehorende tarieventabellen,

Rioolheffing is n.a.v. begrotingsraad aangepast.
8

TER KENNISNAME STUKKEN
Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan
de commissievergadering om 09.00 uur bij de griffie om verzoekt.
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