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Concept besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 13 september 2018 

 

Datum vergadering 

13 september 2018 

 Locatie 

Gemeentehuis, raadzaal 

Aanvang 

20.00 uur 

Sluiting 

20:15 uur 

Voorzitter 

Burgemeester 

J. Langenacker 

 Griffier 

J. Vissers 

  

Aanwezig: 

De dames W.M.M. van den Brink-Agtmaal, S.E.M. van Keep, P.D.A.M. Koek-Baks, L. 

Kreca, L.D. Muusses en C. de Vries  

De heren J. Alberts, A.G. Blom, J.E. Bos, M.J. Hilbrands, J. Koek, F. Rienstra, P. Roos, 

J.F.L. Slats en L.J. de Vré 

Wethouders A.A.M. Boomgaars, C.C.M. Korrel, B.M. de Reijke en M.C. van der Weele 

Gemeentesecretaris L.J. Heijlman 

 

 

 

1 

 

Opening van de vergadering 

2 Vaststelling van de agenda 

 

3 

 

Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat begin deze week de vrijwilligers van de 

brandweer te kennen hebben gegeven per direct de werkzaamheden neer te 

leggen.  

Dit heeft gevolgen voor het voor de commissie Burger en Bestuur van 4 

oktober geagendeerde raadsvoorstel brandweerkazerne. In overleg met de 

agendacommissie is besloten voorafgaande aan de commissievergadering 

op 4 oktober a.s. een besloten informatiebijeenkomst voor de raad te 

houden. Hiervoor zijn de vrijwilligers uitgenodigd. 

 

4 

 

Hamerstukken 

4.a 

 

Benoeming commissielid GroenLinks 

De vergadering wordt voor tien minuten geschorst opdat een commissie, 

bestaande uit de raadsleden Luuk de Vre, Wendela van den Brink en Jan 

Koek de geloofsbrieven van mevrouw Meesters kan onderzoeken.  

De commissie geeft in de persoon van voorzitter De Vre aan de 

geloofsbrieven van mevrouw Meesters onderzocht te hebben en in orde te 

hebben bevonden. Wel tekent de commissie het volgende aan. De 

commissie juicht het toe als raadsleden en fractieassistenten 

maatschappelijk actief zijn en nevenfuncties hebben. Zo heeft mevrouw 

Meesters als nevenfunctie het bestuurslidmaatschap van het 

Muziekcollectief. Op dit punt wil de commissie wel aantekenen dat dit 

bestuurslidmaatschap het raadswerk niet in de weg staat maar mevrouw 

Meesters zich wel aan eventuele beraadslagingen over (subsidiering van) 

het Muziekcollectief dient te onttrekken.  

De raad besluit conform het voorstel en van de commissie onderzoek 

geloofsbrieven mevrouw A.M. Meesters te benoemen als commissielid. 

 

4.b 

 

Benoeming interim- raadsgriffier (2018/62) 

De raad besluit mevrouw J.L. Vissers per 13 september 2018 te benoemen 

als interim-raadsgriffier van Ouder-Amstel. 
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5 

 

Bespreekstukken 

5.a 

 

Voorbereidingsbesluit Centrumgebied Ouderkerk aan de Amstel 

(2018/59) 

De raad besluit: 

1.Te bepalen dat voor het gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit 

behorende kaart ‘voorbereidingsbesluit Centrumplan Ouderkerk’, een 

herziening van het bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ wordt 

voorbereid. 

2.Te bepalen dat; 

a. het verboden is het gebruik van de in dit besluit begrepen grond of 

bouwwerken te wijzigen dan wel sloop of (ver)bouwwerkzaamheden van 

bouwwerken uit te voeren. 

b. burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van het 

bepaalde onder a. mits het gebruik in overstemming is met het in 

voorbereiding zijnde bestemmingsplan 

3.Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na 

kennisgeving daarvan. 

 

6 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur. 

 

7 

 

Getekende presentielijst 

 

 

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 11 oktober 2018. 

 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

J.L. Vissers 

 

 

 

 

J. Langenacker 

 


