Besluitenlijst Raadsvergadering CONCEPT
Datum

22-10-2020

Tijd

20:00 - 23:35

Locatie

Microsoft Teams

Voorzitter

J. Langenacker

Aanwezig

Fractie VVD: dhr. J.F.L. Slats, de heer M.J. Hilbrands en dhr. F. Rienstra
Fractie Ouder-Amstel- Anders: mevr. P.D.A.M. Koek, dhr. J.T. Koek en
mevr. D. de Vries
Fractie CDA: dhr. L.de Vré, Dhr. P. Roos
Fractie D66: mevr. S.E.M. van Keep, mevr. W.M.M. van den Brink-van Agtmaal
Fractie GroenLinks: mevr. L. Muusses, mevr. L. Kreca-Jurkovic,
Fractie Natuurlijk Belang: dhr. J.E. Bos, dhr. A.G. Blom
Fractie PvdA: dhr. J. Alberts
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Opening van de vergadering

20:00

Welkom aan de raad, college, ambtelijke ondersteuning, kijkers en luisteraars.
Quorum wordt vastgesteld aantal vergaderregels stellen we nog keer vast.
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Vaststelling van de agenda
Agendapunt 7c van de agenda
De fractie van Ouder-Amstel Anders dient moties vreemd in
De fractie D66 dient motie vreemd in. Motie inzake parkeren van OuderAmstel anders zal als eerste behandeld worden
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Mededelingen
-
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Vragenhalfuurtje

20:05

Elke fractie krijgt 5 minuten.
1. D66 heeft vraag gesteld naar hoe thuiswerken en toerisme zich
verhoudt tot De Nieuwe Kern en ABPZ
2. Natuurlijk belang heeft vragen gesteld over alcohol gebruik zoals
opgenomen in de Noodverordening
3. GroenLinks heeft vragen gesteld over Houtstoken
4. Ouder-Amstel Anders heeft vragen gesteld over Funderingslabel:
Vuilstortplaats en Verkeersveiligheid Machineweg
Toezegging: Inzake de beantwoording over de Korte Dwarsweg volgt
nog een memo
Toezegging: portefeuillehouder Korrel gaat nog kijken of er inderdaad
Zig-zag lijnen zijn neergezet op de Machineweg
5. CDA heeft vragen gesteld over en verkoop Gezellenhuis, wat te doen
met mondkapjes als afvalproduct

Toezegging portefeuillehouder Boomgaars weekblad stukje waar je met
de het afvalproduct mondkap naar toe moet,
situatie met de Amstelbrug
6. VVD heeft vragen gesteld over ondernemers in Coronatijd
Toezegging: de burgemeester komt nog met memo
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Besluitenlijst vorige raadsvergadering
Vastgesteld
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HAMERSTUKKEN

20:35

Vastgesteld, dhr. Roos legt nog een stemverklaring af inzake de

RV2020-49 de Kerkenvisie Ouder-Amstel
6.a

Vaststellen Kerkenvisie Ouder-Amstel (RV2020-49)

6.b

GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG): jaarverslag 2019,
geactualiseerde begroting 2020 en begroting 2021 (RV2020-46).

6.c

Jaarrekening en jaarverslag 2019 Florente basisscholen (RV2020-52)
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BESPREEKSTUKKEN

7.a

Aangescherpte visie gronden Urbanuskerk (RV2020-51)

20:48

Voorstel voor behandeling 1e termijn moties en amendementen en eventueel
nog een vraag aan het college, 2de termijn debat, 3de termijn stemming

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de aangescherpte visie gronden Urbanuskerk OuderAmstel,
Toezegging portefeuillehouder Korrel inzake verkeer en parkeren e.e.a. zal ook
in memo worden aangeleverd

Toezegging: Portefeuillehouder Van der Weele in de toekomst zal deze visie
langs de duurzaamheidsladder worden gelegd

VVD dient motie (M1) in samen met Ouder-Amstel-Anders D66 en Natuurlijk
Belang

D66 dient motie (M2) in samen met CDA en GroenLinks
PvdA dient amendement (A2)
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Het amendement A2 ingediend door PvdA en Natuurlijk Belang is met
algemene stemmen aanvaard

Het raadsvoorstel RV2020-51 is met stemverklaringen van dhr. Koek en mevr.
Kreca met algemene stemmen aangenomen.

De motie M1 ingediend door VVD-Ouder Amstel Anders-D66-Natuurlijk
Belang is met algemene stemmen aanvaard.

Motie M2 ingediend door D66, CDA, GroenLinks en PvdA is met stemverklaring
van de heren Bos en Roos met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen
aangenomen (Natuurlijk Belang).
7.b

Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 Amsterdam-

22:50

Amstelland (RV2020-47)
D66 dient amendement in (A1) samen met Ouder-Amstel Anders en Natuurlijk
Belang Het amendement A1 wordt met algemene stemmen aangenomen
RV2020-47 wordt met stemverklaring van mevr. De Vries met algemene
stemmen aanvaard

Voorgesteld besluit
Geen zienswijze in te dienen op de Regioaanpak Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling 2020-2024 Amsterdam-Amstelland, ‘Veiligheid voor
elkaar’- In te stemmen met het aanpassen van de Regioaanpak voor de periode
2022-2024 indien de aannames in het beleid herzien moeten worden en de
aanvullende rijksmiddelen vanaf 2022 eventueel onvoldoende blijken te zijn
om het ambitieniveau realiseren.
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Moties vreemd
1 Ouder -Amstel-Anders heeft motie vreemd inzake parkeerbeleid (M4) samen
met Natuurlijk Belang en PvdA;

De motie met stemverklaringen van de heer Alberts, de heer Slats en de heer
Bos is verworpen met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen
2.D66 heeft motie vreemd (M3) ingediend inzake verzoek om onderzoek
parkeerbeleid voor een aantal gebieden;

Motie M3 met stemverklaringen van mevr. Koek, dhr. Slats, dhr. Bos, mevr.
Kreca, dhr. Roos en Alberts is aangenomen met 2 stemmen tegen (CDA) en 13
stemmen voor (VVD, Ouder Amstel Anders, D66, Groen Links, Natuurlijk Belang
en PvdA).
3. Ouder-Amstel-Anders, Natuurlijk Belang en PvdA hebben motie vreemd
ingediend inzake het Gezellenhuis (M5).

Motie M5 wordt met stemverklaring van dhr. Alberts met 6 stemmen (OAAPvdA-NB) voor en 9 stemmen tegen (VVD-CDA-D66- GL) verworpen.
Toezegging portefeuillehouder van der Weele, dat wat in het vragen uur is
behandeld zal op schrift worden gesteld.
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Sluiting (23.35 uur)
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