Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2018
De gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2018 begon om 20.00 uur. De vergadering werd
geopend door de burgemeester, dhr. B. Eenhoorn.
I. Kinderburgemeester
Er werd afscheid genomen van de kinderburgemeester Varvara Denisova. Daarna werd Jara
Zurr als nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.
II. Mondelinge vragen
Er waren deze vergadering geen mondelinge vragen.
III. Hamerstukken
Daarna werden een aantal agendapunten als hamerstuk door de gemeenteraad
afgehandeld. Het betrof de volgende voorstellen:
* Uithoornlijn/Aanwijzing gronden Wet voorkeursrecht gemeenten, bestendiging van het
collegebesluit tot voorlopige aanwijzing Actualisering grondexploitaties ultimo 2017;
* Vaststellen bestemmingsplan Verlegging Leiding Gasunie W-540-01 ter plaatse van J.C.
van Hattumweg;
* Verhogingskrediet nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC); en
* Garantstelling lening stichting Hockeypark Myra.
Deze vier raadsvoorstellen werden door de gemeenteraad aangenomen.
III. Bespreekpunten
* Perspectiefnota 2019, inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2018
Tot vorig jaar werd deze nota Kadernota genoemd. In de Perspectiefnota staan de plannen
van het college voor het komende jaar. Omdat het huidige college dat na de verkiezingen in
maart jl. is gevormd, het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren nog moet opstellen,
stonden er dit keer weinig nieuwe plannen in deze Perspectiefnota.
Tijdens de inbreng in de vergadering heeft de ChristenUnie de volgende drie belangrijke
punten genoemd die Amstelveen perspectief moeten bieden voor 2019 en de
daaropvolgende jaren.
- Het eerste punt zijn er de drie grote projecten (Amstelveenlijn, Stadshart en A9) die de
komende jaren van voorbereiding naar uitvoering gaan. Ik heb het al eerder gezegd, dit
wordt o.i. de uitdaging voor het college in 2019 en de daaropvolgende jaren. Hoe kunnen we
de overlast voor inwoners en bedrijven in Amstelveen zoveel mogelijk beperken. En hoe
kunnen we vermijden dat Amstelveen door de projecten toch weer voor extra kosten komt te
staan. Geen groot project zonder kostenoverschrijding! Dus hoe gaan we dit goed monitoren.
- Het tweede punt is de modernisering van de ICT en een daarmee samenhangende
ontwikkeling van een nieuwe inrichting van de personele gemeentelijke organisatie. Voor de
toekomst moet er een adequate en bij deze tijd passende gemeentelijke dienstverlening aan
burgers en ondernemers blijven. Dit op basis van een modern, bij deze tijd passend ICTinstrumentarium en een daarmee samenhangende inrichting van de personele organisatie
op het raadhuis.
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- Het derde punt is het behouden van een goede leefomgeving in de wijken van Amstelveen,
gefinancierd met middelen uit de reserve Sparen Vooraf. Het Oude Dorp is eeuwen oud,
Patrimonium (voor een groot deel), Randwijck en Elsrijk dateren van voor de tweede
wereldoorlog, Keizer Karelpark is gebouwd tussen de tweede wereldoorlog en 1960,
Groenelaan met de hoge flats heeft de bouwstijl van de jaren 60 van de vorige eeuw,
Waardhuizen dateert van tussen 1970 en 1980, Middenhoven tussen 1980 en 1990, de
Westwijk is vanaf 1990 gebouwd. Elke wijk van Amstelveen heeft zijn eigen cultuur en
dynamiek. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er geld beschikbaar is om te investeren in
de eigen cultuur van die wijk in infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid en zo
elke wijk in Amstelveen een eigen toekomst te geven.
De ChristenUnie heeft ook wensen t.a.v. het door het college nog op te stellen
uitvoeringsprogramma. De fractie van de ChristenUnie vraagt daarom in de agenda van
ieder van de vijf wethouders ruimte om in gesprek te gaan over onderwerpen die de
ChristenUnie belangrijk vindt en die we graag opgenomen willen hebben in het
uitvoeringsprogramma.
De ChristenUnie sloot haar betoog af met de volgende woorden.
“De stadsdominee van Amstelveen, Werner Pieterse, heeft tijdens een verkiezingsbijeenkomst, jl. maart vlak voor de verkiezingen, een overdenking gehouden over het verhaal
uit de bijbel over Salomo die aan het begin van zijn regeerperiode over Israël, van de Here
de eigenschap van wijsheid kreeg om het land goed te kunnen besturen. De stadsdominee
wenste de Amstelveense politiek ook die wijsheid toe voor na de verkiezingen. In lijn met die
overdenking wil de ChristenUnie het college de Wijsheid van de Here toewensen om een
uitvoeringsprogramma tot stand te brengen dat ook voor de komende jaren voor alle
Amstelveners een goede leefomgeving realiseert. Een uitvoeringsprogramma dat gedragen
wordt door de hele gemeenteraad en dus door ons allemaal. Dan zal het goed gaan met
deze stad en zijn inwoners!”
De Perspectiefnota werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Ook werden een
groot aantal moties in stemming gebracht.
De moties die door de ChristenUnie mede werden ingediend waren de volgende:
- Motie Een toekomstige blik op het openbaar vervoer in Amstelveen;
- Motie Duurzaamheidslening;
- Motie De hond is geen melkkoe!;
- Motie Bij-vriendelijke gemeente.
Moties waar de ChristenUnie voor stemde waren:
- Motie Duurzaamheid meten;
- Motie de Roze Loper;
- Motie Multifocus op armoedebestrijding;
- Motie Sturen op effect;
* Jeugdbeleid Amstelveen. Een onderzoek door de Rekenkamercommissie
De Rekenkamer heeft de effectiviteit van het jeugdbeleid van de gemeente onderzocht.
De ChristenUnie constateert dat het rekenkameronderzoek valt samen te vatten met “veel
gaat goed, maar enkele zaken kunnen beter”. De uitvoeringsorganisatie van het jeugdwerk is
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kwetsbaar, omdat het jeugdbeleid veel omvattend is. Het bestrijkt veel sectoren in de
samenleving. Daardoor is er onvoldoende zicht op de effectiviteit. Er zijn veel contacten
nodig, met gezinnen, jeugdzorg, scholen en jongeren in de omgeving waar zijn elkaar
ontmoeten. De organisatie van het jeugdbeleid is een soort inktvis met tentakels die tot in
veel segmenten van de samenleving rijken. Tentakels die reiken tot in de jeugdcentra,
jeugdverenigingen, de jongeren op straat, jongeren in horecagelegenheden,
sportverenigingen, scholen, en ja ook tot achter de voordeuren van de woningen van
Amstelveense gezinnen. Dat betekent dat het niet eenvoudig is om het jeugdbeleid op al die
terreinen effectief te laten zijn.
In sommige “tentakels” van het jeugdwerk gaat het goed en bij andere gaat het (nog) minder
goed. In de commissie B&S heeft de wethouder de vragen van de ChristenUnie naar onze
tevredenheid beantwoord. De ChristenUnie heeft er vertrouwen in dat de wethouder met de
aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek hard aan de slag gaat.
Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.
Een motie van de SP “Goed jeugdbeleid voor álle Amstelveense kinderen” werd door de
gemeenteraad verworpen. Ook de fractie van de ChristenUnie stemde tegen.
* Benoeming portefeuillehouders als lid in het algemeen bestuur en hun
plaatsvervangers in gemeenschappelijke regelingen
Dit raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.
* Benoeming lid Raad van Toezicht Amstelwijs
Dit raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.
* Verfrissing Raadzaal
Dit raadsvoorstel werd aangenomen met alleen de stem van GroenLinks tegen.
Tenslotte
Hierna werd de raadsvergadering door de voorzitter afgesloten. Er is nu een zomerreces tot
de tweede week van september.
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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