Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2018
De gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2018 werd geopend door de voorzitter met
het herdenken van mevr. Nora Tang, lid van de fractie van OCA, die de afgelopen week was
overleden.
I. Mondelinge vragen ChristenUnie over Bloesempark
De fractie van de ChristenUnie stelde vragen over de renovatie van de bamboebrug naar het
Japans bloesempark in het Amsterdamse Bos. De brug is in een slechte staat en om die
reden is de brug nu volledig afgesloten. Henk Stoffels heeft in de vergadering van de
commissie RWN van 17 oktober 2017 over dit onderwerp eerder vragen gesteld. Wethouder
Bot gaf in die vergadering aan dat de brug niet in oude glorie zal worden hersteld. Het
bamboebovenstel is hiervoor niet duurzaam genoeg. Voor de eerste bloeitijd van de bloesem
zou er een oplossing komen.
Deze aankondiging van de wethouder was voor Bert de Pijper aanleiding om in de
gemeenteraadsvergadering aanvullend vragen te stellen. De brug is nog steeds afgesloten,
maar het voorjaar komt er wel aan en dus ook de bloeitijd van de bloesems. Wethouder Bot
gaf aan dat de organisatie van het Amsterdamse Bos, zodra het weer verbetert, de
brugleuningen gaat versterken met ijzeren elementen. Verder is er contact met een architect
die dit jaar komt met een ontwerp voor een nieuwe brug. De nieuwe brug moet een
natuurlijke uitstraling krijgen, aangevuld met een Japans tintje. De brug moet voltooid zijn
voor de volgende bloeiperiode in voorjaar 2019. De kosten van de brug bedragen € 150.000
tot € 300.000 en worden betaald door Rijkswaterstaat.
II. Hamerstukken
Daarna werden een aantal agendapunten als hamerstuk door de gemeenteraad
afgehandeld. Het betrof de volgende voorstellen:
* Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ten behoeve van de aanvraag om
omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel Zijdelweg
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* Vaststellen bestemmingsplan 'Herziening Amstelveen Noord-Oost Bankrashof 3';
* Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol;
* Wijziging Verordening Werkwijze van de raad en de raadscommissies 2016; en
* Mandaatbevoegdheden voor de griffier van de gemeente Amstelveen.

III. Bespreekpunten
Voorbereidingsbesluit Wonen Amstelveen
De fractie van de ChristenUnie had nogal wat vragen rond dit raadsvoorstel. O.a. was het
voor de ChristenUnie wat nu precies wel mag rond het bieden van tijdelijk verblijf van gasten
in je huis en het woningdelen en hoe er de komende periode gehandhaafd gaat worden. Dit
in afwachting van het in de toekomst door het college nieuw vast te stellen beleid. Ook was
voor de ChristenUnie de definitie van het begrip “gemeenschappelijke huishouding” niet
duidelijk, in die zin dat onder die omschrijving ook valt de personen die met elkaar een
gemeenschappelijke huishouding wensen te gaan vormen. O.i. is deze omschrijving juridisch
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niet handhaafbaar. Omdat er van het college onvoldoende antwoorden werden gegeven,
heeft de ChristenUnie tegen het raadsvoorstel gestemd.
Standplaatsenbeleid 2018
Het volgende raadsvoorstel dat besproken werd, was het nieuwe standplaatsenbeleid voor
kramen, zoals de bloemenkramen die overal in Amstelveen staan. De ChristenUnie heeft
voor dit nieuwe beleid gestemd. De fractie is echter wel ontstemd dat op het Stadsplein vier
standplaatsen komen te vervallen. Dat betekent geen plaats meer op het Stadsplein voor
een bloemenkraam. We zijn het daar niet mee eens. Om die reden diende de fractie het
amendement “Behoud bloemenkramen Stadshart” mede in. Helaas werd die motie door de
meerderheid van de gemeenteraad verworpen.
Verwerving Randwijcklaan 13
De ChristenUnie is blij dat dit pand dat een bijzondere rol in de historie van Amstelveen
heeft, voor het nageslacht behouden kan blijven. Dit gebouw heeft belangrijke waarde om
het verleden van de inwoners van Nieuwer Amstel bekend te laten blijven voor de toekomst
van Amstelveen. Het houten gebouw heeft een enorme historie. In dit gebouw heeft de
bevolking van Nieuwer Amstel in de jaren dertig op zondag de psalmen en gezangen
gezongen en geluisterd naar de preken van hun predikanten. Daarna hebben de joden uit
Amstelveen er hun feestdag, de sjabbat gevierd, maar het is ook de plek waar in de tweede
wereldoorlog de gele davidssterren werden uitgereikt aan de joodse bevolking.
De ChristenUnie is daarom zeer verheugd dat dit gebouw met een grote traditie behouden
kan blijven in de wijk Randwijck. Wat ons betreft krijgt dit gebouw een educatieve inrichting
om aandacht te geven aan de historie van Amstelveen en wat ons betreft wordt dat een
plaats, waarin zowel het protestants-christelijke, als het joodse Amstelveen, zich herkend.
De ChristenUnie heeft nog wel opgemerkt dat het belangrijk is, dat het college komt met een
structureel beleid rond beschermde stadsgezichten en monumenten. Het college komt nu
veel met “ad-hoc” beleid. De bestemming van Randwijcklaan 13 tot een plaats van reflectie
op het historische Amstelveen, is daarin een goed begin.
Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. Een motie: “Laat monumenten niet lopen” om
de historische vereniging Amstelveen een onderzoek te laten verrichten welke historische
panden er in Amstelveen zijn, werd ook met stem van de ChristenUnie aangenomen.
Verstrekken gemeentelijke bijdrage aan Rijkswaterstaat voor realiseren gemeentelijke
infrastructuur op en rond de overkappingen Oude Dorp en Stadshart
Dit voorstel dat met name gaat over kosten die Rijkswaterstaat rond het A9-project aan
Amstelveen moet vergoeden en andersom de gemeente aan Rijkswaterstaat moet
vergoeden was in de commissievergaring al uitgebreid besproken. Het raadsvoorstel werd
ook met de stem van de ChristenUnie voor, aangenomen.
Vaststellen bestemmingsplan 'Herziening Amstelveen Midden-West -Oostelijke
Poeloever'
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Dit betreft het voorstel om op de oostelijke Poeloever 22 dure huizen en achter de voorgevel
van de Handwerkkerk 14 luxe appartementen te bouwen. Enkele citaten uit de bijdrage van
de ChristenUnie.
“Van de gouden hoek van Amstelveen naar de goudkust van Amstelveen. We gaan van de
Gouden Hoek van de Amsterdamseweg naar de Goudkust aan de Poel. Als ik hoor wat de
koopprijzen van de huizen daar zijn, dan kan ik er niet omheen dat ik wat moeilijke
gevoelens over dit project heb. Verstandelijk begrijp ik de inrichting van dit project met de
huizen, de parkeerplaatsen en het groen en waterpartijen en toch heb ik gevoelsmatig
moeite mee. Is dit de stad waarin we wonen? We hebben in de vergadering van de
commissie RWN gehoord dat van de 35 verkochte woningen 33 woningen aan Amstelveners
zijn verkocht. Die 33 Amstelveners laten woningen achter en we hopen dat die woningen dan
ook beschikbaar komen voor Amstelveners. Als dat het geval is, gaan we in ieder geval iets
van een doorstroming zien en dat wordt hoog tijd.”
“De ChristenUnie uit beargumenteerde overwegingen voor het voorstel stemmen, al is het
wel met “het schaamrood op de kaken” dat we blijkbaar moeten constateren dat de
woningmarkt blijkbaar zo werkt dat we geen andere keuze hebben dan de oostelijke
poeloever deze bestemming te geven.”
Het voorstel werd met stem van de ChristenUnie aangegaan. Een motie om de
doorlooptijden van deze projecten proberen te versnellen, werd mede door de fractie van de
ChristenUnie ingediend. Deze motie werd door de gemeenteraad aangenomen.
Aanvullend krediet openbare basisschool (obs) Piet Hein beschikbaar stellen
Dit voorstel werd unaniem aangenomen.
IV. Actuele moties
Motie van treurnis
De ChristenUnie diende een motie van treurnis, waarin de handelswijze van het college rond
de reserve “Sparen Vooraf” wordt afgekeurd. Deze reserve is een aparte reserve, naast de
algemene reserve, die speciaal bestemd is om te investeren in een wijken in Amstelveen die
ouder beginnen te worden. Het gaat om investeringen in een goede leefomgeving van de
bewoners van die wijken; investeringen in de infrastructuur, het sociaal domein en
duurzaamheid.
De eerste reden voor de ChristenUnie om deze motie in te dienen, was dat het college een
motie die in de vergadering van 19 juli jl. door de gemeenteraad met een grote meerderheid
werd aangenomen, niet heeft uitgevoerd. In de motie werd gevraagd aan het college om een
gedachten-vormende notitie met voor- en nadelen en consequenties van een aantal,
concreet in het dictum van de motie genoemde elementen van de vorming van de reserve
“Sparen Vooraf”, te komen. Het college is slechts met een notitie gekomen met slecht brede
filosofische bespiegelingen, die in de verste verte niet in de buurt kwam van uitvoering van
het in de motie van 19 juli jl. gevraagde. De ChristenUnie kan daarom tot geen andere
conclusie komen dat de motie welbewust door het college niet is uitgevoerd
Een andere reden om de motie van treurnis in te dienen was dat het college de keuze heeft
gemaakt om een behandeling van de discussienota in de raad, nog voor de verkiezingen, te
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frustreren door geen raadsvoorstel bij de notitie te voegen, maar slechts een oplegnotitie.
Het gevolg daarvan is dat de notitie van het college, alleen in de vergadering van de
commissie ABM werd bediscussieerd. De notitie wordt dan niet in de gemeenteraad zelf
besproken en er wordt ook niet gestemd over de notitie. De ChristenUnie vindt dit een
kwalijke gang van zaken voor het democratisch draagvlak om hierin met zoveel met fracties
op te trekken voor de vorming van een beleid rond toekomstige investeringen in de wijken
van Amstelveen.
Zoals te verwachten was, gelet op de getalsverhouding tussen leden van coalitie en
oppositie, werd de motie van treurnis door de gemeenteraad verworpen. Helaas stemde
alleen de ChristenUnie voor de motie.
Laat docenten in Amstelveen niet zitten
Deze motie om de positie van docenten in Amstelveen te versterken, werd mede door de
fractie van de ChristenUnie ingediend. De motie werd unaniem door de gemeenteraad
aangenomen.
Tenslotte
Om ca. 22.00 uur werd deze raadsvergadering afgesloten.
Dit was de laatste gemeenteraadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart a.s.
Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben over dit verslag, dan kunt u de fractie hierover
benaderen.
Fractie van de ChristenUnie
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