Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2018
De gemeenteraadsvergadering van 7 november 2018 begon om 16.00 uur. In deze
vergadering werden de algemene beschouwingen gehouden over het collegeuitvoeringsprogramma voor de periode 2018 – 2022 en de begroting en tarievennota 2019.
De vergadering werd geopend door de burgemeester, dhr. B. Eenhoorn.
I. Mondelinge vragen
Er waren deze vergadering geen mondelinge vragen.
II. Hamerstukken
Daarna werden de hamerstukken door de gemeenteraad afgehandeld. Dit keer betrof het
slechts één voorstel: de Tweede tijdvakrapportage 2018. Dit voorstel werd unaniem
goedgekeurd.
III. Bespreekpunten
* Het college uitvoeringsprogramma 2018 – 2022
* De begroting 2019
* De tarievennota 2019
Door de voorzitters van de fracties werd de visie van hun partij op de bovengenoemde
stukken gegeven.
Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie gaf aan de plannen van het college
positief te benaderen. Er zitten in het programma een groot aantal punten, waar ook de
ChristenUnie enthousiast voor is. Maar er kan nog meer gebeuren! En uit die grondtoon
heeft de ChristenUnie haar visie op het college-uitvoeringsprogramma voor de komende vier
jaar neergezet. Er zijn grote uitdagingen waar Amstelveen de komende jaar voor staat. Er is
veel om dankbaar voor te zijn, maar er zijn ook grote uitdagingen, waar we antwoorden op
moeten vinden. Met veel mensen gaat het goed, maar dat geldt niet voor iedereen. Juist die
mensen moet een zingevend bestaan worden geboden, zodat ze zich weer echt gelukkig
gaan voelen.
Amstelveen heeft “prachtwijken” en laten we daar dan ook voor gaan! Met de aanzet die er
nu al in het college-uitvoeringsprogramma staat t.a.v. de wijken van Amstelveen, roept de
ChristenUnie het college op om de komende jaren projecten te gaan uitwerken om de wijken
toekomstbestendig te maken. Door een impuls in de wijk te creëren via vernieuwing van de
infrastructuur, een goede leefsfeer voor de bewoners van de wijken en de verduurzaming
van gebouwen. Voor de financiering daarvan kan over enkele jaren de dan vrijkomende
gelden van het reservefonds Sparen Vooraf worden gebruikt. Dan hebben we niet alleen nu
al “prachtwijken” in Amstelveen, maar zullen ook onze kinderen en kleinkinderen nog steeds
in verduurzaamde “prachtwijken” met veel groen, met veel genoegen kunnen wonen.
Een eerste speerpunt voor de ChristenUnie in de beleidsplannen van het college is de
schuldhulpverlening. Wij zijn blij dat het college de komende jaren zowel incidenteel als
structureel voor de aanpak van armoede en schulden meer geld uittrekt. De ChristenUnie
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pleit ervoor dat in het nieuwe beleid t.a.v. schuldhulpverlening principes van
rechtvaardigheid, compassie en transparantie centraal zullen staan.
Een tweede speerpunt is om mensen met medische beperkingen een zingevende plek in de
samenleving te bieden, hetzij via betaald werk of als dat niet mogelijk is, door vrijwilligerswerk. De ChristenUnie vraagt aan het college het werkgeversservicepunt zodanig in te
richten dat werkgevers optimaal worden geïnformeerd over de loonkostensubsidie, inzet van
jobcoach en andere re-integratie-instrumenten, zodat het aantal succesvol afgeronde reintegratietrajecten de komende jaren aanzienlijk zal stijgen.
Het derde speerpunt is het jeugdbeleid. De ChristenUnie pleit er voor dat door het college
faciliterend beleid wordt ontwikkeld dat gericht is op het laagdrempelig en vrijwillig versterken
van de onderlinge relaties van de ouders van een kind, maar daarnaast ook op tijdige hulp,
als bijv. een scheiding onvermijdelijk is. De ChristenUnie vraagt het college te faciliteren dat
ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning laagdrempelig beschikbaar
zijn?
Tenslotte moet in het woonbeleid de doorstroming geen doel maar middel zijn. Doel moet
zijn om de wachttijden voor een woning drastisch te verkorten en dus met name jongeren,
die al jarenlang op een geschikte woning zitten te wachten, eindelijk de woning kunnen
geven, die ze in Amstelveen zoeken. Dat ouderen die met pensioen gaan, niet door
huurverhogingen in de problemen komen. En dat er woningen in Amstelveen beschikbaar
zijn voor, de voor de stad belangrijke beroepen.
De ChristenUnie wenst het college voor de komende jaren veel wijsheid en inzicht toe bij de
uitvoering van dit ambitieuze uitvoeringsprogramma.
Door de fractie van de ChristenUnie werd een motie ingediend “Schuldhulpverlening met
compassie”. In de motie wordt aandacht gevraagd om bij de herijking van het beleid rond de
schulpverlening een aantal belangrijke uitgangspunten mee te nemen. De motie werd
unaniem aangenomen.
In totaal werden er door de fracties 2 amendementen en 17 moties ingediend.
* Amendement Buitenkunst (VVD). Bedoeling is dat de beeldenroute van de Biënnale in
Amsterdam Zuid wordt doorgetrokken naar Amstelveen. Kosten komende vier jaar € 300.000
te bekostigen door het bedrijfsleven, aangevuld door de algemene reserve. De ChristenUnie
heeft tegen dit amendement gestemd, omdat de fractie zich afvraagt of de Amstelveens
bevolking op dit soort grote projecten zit te wachten. Amendement werd aangenomen met
stemmen van SP en ChristenUnie tegen.
* Amendement (GroenLinks). Laagdrempelige cultuur voor alle kinderen. Amendement werd
unaniem aangenomen.
De motie Kinderpardon werd ingetrokken, omdat eerst wordt onderzocht of deze
problematiek in Amstelveen aan de orde is.
* Motie Aanpassing woningbouwprogramma’s Scheg en Middenwaard (Actief voor
Amstelveen). ChristenUnie stemde voor, motie werd verworpen.
* Motie AED, elke seconde telt (PvdA), motie unaniem aangenomen.
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* Motie Boomkap in beeld (overzicht op de website van de gemeente, door welke soort boom
een gekapte boom wordt vervangen) (BBA), motie unaniem aangenomen.
* Motie Bouwen, bouwen, bouwen (onderzoek waar in Amstelveen nog woningen kunnen
worden gebouwd en inventarisatie particuliere bouwprogramma’s (D66), ChristenUnie
stemde voor, motie aangenomen.
* Motie Brede discussiewoningbouw (binnen regio met belanghebbenden conferentie over
woningbouw) (Actief voor Amstelveen), motie unaniem aangenomen.
* Motie Een groene en veilige Amsterdamseweg (BBA), motie unaniem aangenomen.
* Motie Een sociaal woningbouwbeleid (GroenLinks), ChristenUnie stemde tegen de motie,
omdat bijna elke raadsvergadering een soortgelijke motie wordt ingediend en de fractie niet
indruk had dat deze motie een verkorting van de lange wachttijden dichterbij brengt; motie
werd verworpen.
* Motie Fietsen stallen in het Stadshart (BBA), motie werd unaniem aangenomen.
* Motie Goed wijkcentrum voor Patrimonium (SP), ChristenUnie stemde tegen de motie,
omdat er in het college-uitvoeringsprogramma al wordt aangegeven dat het college hiermee
aan de slag gaat, motie werd verworpen.
* Motie Jaarwisseling is een feest voor iedereen (motie vraagt om onderzoek hoe vuurwerk
afsteken bij de jaarwisseling verminderd kan worden) (GroenLinks), motie unaniem
aangenomen.
* Motie Kunst en cultuur in de wijken (SP), ChristenUnie stemde voor, motie werd verworpen.
* Motie Lief en leedstraten Amstelveen (CDA), motie unaniem aangenomen.
* Motie onderzoek naar de toekomst van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking van
Amstelveen met andere gemeenten (D66), ChristenUnie stemde voor, motie werd
aangenomen.
* Motie Samenstelling cultuuragenda (ook kleine cultuurorganisaties moeten inbreng kunnen
geven in het cultuurprogramma in Amstelveen) (Actief voor Amstelveen), motie unaniem
aangenomen.
* Motie Schuldhulpverlening met compassie (ChristenUnie), motie unaniem aangenomen.
Vervolgens werd gestemd over het raadsvoorstel t.a.v. het college-uitvoeringsprogramma
2018 – 2022 en de begroting 2019. Dit voorstel werd aangenomen.
Daarna werd de Tarievennota 2019 ook door de gemeenteraad aangenomen.
* Benoeming lid Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Amstelveen (Amstelveen College)
Er moest een nieuw lid voor de Raad van Toezicht worden benoemd. Bij acclamatie vond de
benoeming plaats.

Tenslotte
Hierna werd de raadsvergadering door de voorzitter afgesloten.
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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