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Algemeen 

    
1 Mededelingen.  Twee dagdelen 

 
De leden Toonk en Van Lammeren 
zijn afwezig. Het lid Saadi is 
gedeeltelijk aanwezig. Wethouder 
Ollongren is 's avonds afwezig 
vanwege een dienstreis naar 
Moskou die mede in het teken staat 
van de World Cities Culture Summit 
2016. 

2 Vaststellen van de notulen van de 
raadsvergadering op 14 september 
2016. 

 Vastgesteld 

3 Vaststellen van de agenda.  Vastgesteld 

4 Mededeling van de ingekomen 
stukken. 

 Akkoord 
 
Voor de uitslagen van de afzonderlijke 
ingekomen stukken, zie de lijst 
hierachter. 

5 Afscheid van de leden D.A. van der 
Ree en M.D. Shahsavari-Jansen. 

 De burgemeester spreekt de heer Van 
der Ree en mevrouw Shahsavari-
Jansen toe, beiden houden een 
afscheidsspeech. 

6 Onderzoek van de geloofsbrieven en 
installatie van de nieuw benoemde 
leden T.W. Dijk en  
D.T. Boomsma. 

 De heren Dijk en Boomsma zijn 
geïnstalleerd als lid van de raad. 

7 Mondelingevragenuur.  Er zijn geen mondelinge vragen 
gesteld. 
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Benoemingen 

    
8 Benoemen van één lid in de Raad van 

Toezicht van Stichting Sirius 
Openbaar Primair Onderwijs 
Amsterdam Zuidoost.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1177) 

 Benoemd is de heer Nolen  
(40 voor, 1 blanco) 

9 Benoemen van één lid in de Raad van 
Toezicht van Stichting Orion Openbaar 
(voortgezet) speciaal onderwijs. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1178) 

 Benoemd is de heer Van Hameren  
(40 voor, 1 blanco) 

10 Aanwijzen van dhr. T.W. Dijk tot lid 
van de regioraad van de Stadsregio 
Amsterdam.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1179) 

 Aangewezen is de heer Dijk (41 voor) 

11 Benoemen van de heer T.W. Dijk tot 
lid van de raadscommissie Bouwen en 
Wonen en de raadscommissie 
Ruimtelijke Ordening en de heer D.T. 
Boomsma tot lid van alle 
raadscommissies. 

 Benoemd is de heer Dijk in de 
raadscommissies Bouwen en Wonen 
(41 voor) en Ruimtelijke Ordening (41 
voor) 
 
Benoemd is de heer Boomsma in de 
raadscommissies Algemene Zaken 
(41 voor), Bouwen en Wonen (40 voor, 
1 blanco), Financiën (41 voor), Jeugd 
en Cultuur (41 voor), Ruimtelijke 
Ordening (40 voor, 1 blanco), 
Infrastructuur en Duurzaamheid (40 
voor, 1 blanco), Werk en Economie 
(41 voor) en Zorg en Sport (41 voor) 

 

Verkeer en Vervoer 

    
12 Kennisnemen van het rapport “Aanbod 

openbaar vervoer” van de 
Rekenkamer Amsterdam en het 
overnemen van de aanbevelingen.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1154) 

 Akkoord met inachtneming van 
wijzigingen 

 Amendement - Boomsma, Boldewijn 
(A) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1208) 

 Niet in stemming gebracht vanwege 
amendement B. 

 Amendement - Vroege (B) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1209) 

 Aangenomen 

 Motie - Boldewijn, Ernsting (C) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1210) 

 Verworpen 
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13 Instemmen met het initiatiefvoorstel 
“Maak parkeren bij ziekenhuizen 
goedkoper” van het lid Alberts en 
kennisnemen van de bestuurlijke 
reactie.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1155) 

 Akkoord 

14 Kennisnemen van de uitwerking van 
het coalitieakkoord met betrekking tot 
de tweede 
bewoners(parkeer)vergunning en 
instemmen met het 
beleidsuitgangspunt om de tarieven 
voor tweede en derde 
bewoners(parkeer)vergunning te 
verhogen.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1156) 

 Akkoord 

 Motie - Vroege, Alberts (E) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1212) 

 Aangenomen 

 Motie - Ernsting (F) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1213) 
 

 Verworpen 

15 Kennisnemen van de Nota van 
Uitgangspunten en het Voorlopig 
Ontwerp voor de Van Woustraat. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1191) 
 

 Akkoord 

 Motie - Ernsting (G) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1214) 

 Aangenomen 

 

Bouwen en Wonen 

    
16 Kennisnemen van de contouren van 

de Amsterdamse woonagenda. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1157) 

 Akkoord 

 Motie - Moorman, Nuijens (H) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1215) 

 Verworpen 

 Motie - Moorman (I) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1216) 

 Verworpen 

 Motie - Moorman, Nuijens (J) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1217) 

 Verworpen 
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Algemene Zaken 

    
17 Instemmen met het initiatiefvoorstel 

“Bruggen slaan naar een Amsterdams 
verleden” van het lid Ruigrok en 
kennisnemen van de bestuurlijke 
reactie.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1160) 
 

 Akkoord 

17A Actualiteit van het lid Yeşilgöz-
Zegerius inzake de overlast van 
jeugdbende in de Banne. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1192) 
 

 Gehouden 

 Motie – Boomsma, Mbarki (K) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1218) 
 

 Aangenomen 

17B Actualiteit van het lid Van Soest inzake 
de bevindingen van de politie over de 
gevolgen van het massatoerisme. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1194) 

 Afgevoerd 

 

Economie 

    
18 Intrekken van de Subsidieverordening 

economische activiteiten Amsterdam 
2009 en wijzigen van de subsidiestaat 
2016 op grond van de 
Subsidieregeling Economische 
Ontwikkeling en Innovatie 2016. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1161) 

 Akkoord 

 Motie - Groot Wassink (D) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1211) 
 

 Verworpen 

19 Instemmen met het gewijzigde 
initiatiefvoorstel "Ban 
belastingontwijking via 
brievenbusfirma's uit Amsterdam" van 
de leden De Heer, Roosma, N.T. 
Bakker en Van Lammeren en 
kennisnemen van de bestuurlijke 
reactie op het oorspronkelijke voorstel. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1163) 

 Akkoord 
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Monumenten 

    
20 Instemmen met het initiatiefvoorstel 

“Naoorlogse wandkunst” van de leden 
Duijndam, Van den Berg en Van den 
Heuvel en kennisnemen van de 
bestuurlijke reactie.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1162) 

 Akkoord 

 

Waterbeheer 

    
21 Aanwijzen van stadsdeelregelingen 

met betrekking tot water die van kracht 
blijven na 1 oktober 2016. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1164) 

 Akkoord 

 

Onderwijs 

    
22 Kennisnemen van de brief over 

‘Vervolg op evaluatie stedelijk 
toelatingsbeleid basisonderwijs en 
ouderbetrokkenheid’.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1070) 
 

 Akkoord 

23 Instemmen met de aanvulling van de 
Verordening op het Lokaal 
Onderwijsbeleid in de gemeente 
Amsterdam 2014 met de Voorziening 
pilot co-docent in het vmbo. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1165) 

 Akkoord 

 

Jeugd 

    
23A Actualiteit van de leden Mbarki en 

Blom inzake de wachtlijsten voor 
psychische hulp aan kinderen. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1195) 
 

 Gehouden 

 Motie – Mbarki, Blom (L) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1219) 
 

 Ingetrokken 

 Motie – Mbarki, Blom (M) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1220) 

 Aangenomen 
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Openbare Ruimte en Groen 

    
24 Kennisnemen van het rapport 

“Natuurwaardenkaart 2016” en de 
bestuurlijke reactie op de motie 1041 
van het lid Van Lammeren.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1166) 
 

 Afgevoerd 

 

Zorg en Welzijn 

    
25 Instemmen met het initiatiefvoorstel 

“Vrouwenopvang kan beter” van het lid 
Duijndam en kennisnemen van de 
bestuurlijke reactie.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1167) 

 Akkoord 

 

Sport en Recreatie 

    
26 Instemmen met de notitie 

“Buitensporttarieven” en het 
harmoniseren van de tarieven voor 
buitensport.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1168) 

 Akkoord 

 

Ruimtelijke Ordening 

    
27 Instemmen met de dekking van de 

extra kosten voor de aanleg van de 
Urban Sport Zone Zeeburgereiland. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1169) 

 Akkoord 

28 Vaststellen van het bestemmingsplan 
Overhoeks 2016.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1170) 

 Akkoord 

29 Instemmen met de visie Zuidas 2016 
en de bijbehorende Nota van 
Beantwoording. (Gemeenteblad afd. 1, 
nr. 1171) 

 Akkoord met inachtneming van 
wijzigingen 

 Motie - N.T. Bakker, Nuijens, De Heer 
(N) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1221) 

 Aangenomen 

 Motie - Vink (O) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1222) 

 Aangenomen 

 Motie - Vink, Van Dantzig (P) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1223) 

 Aangenomen 
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 Motie - Boomsma, Vink, Dijk (Q) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1224) 

 Aangenomen 

 Motie - Boomsma, Nuijens, Vink (R) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1225) 

 Aangenomen 

30 Kennisnemen van het principebesluit 
Sprong over ‘ IJ.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1172) 

 Akkoord 

 Motie - Vroege, Vink (S) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1226) 

 Aangenomen 

 Motie - Vroege (T) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1227) 

 Aangenomen 

 Motie - De Heer (U) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1228) 

 Verworpen 

 Motie - Ernsting (V) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1229) 

 Aangenomen 

 

Grondzaken 

    
31 Vaststellen van de herziening 

grondexploitatie Sloterdijk-Centrum. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1173) 

 Akkoord 

 Motie - Van Osselaer, N.T. Bakker, 
Dijk, De Heer, Boomsma, Van Soest 
(W) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1230) 

 Aangenomen 

 Motie - Vroege, Van Osselaer (X) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1231) 

 Aangenomen 

 Motie - Vroege, Van Osselaer (Y) 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1232) 

 Aangenomen 

32 Vaststellen van de geactualiseerde 
grondprijslijst 2016 voor woningbouw 
bestaande voortdurende rechten van 
erfpacht.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1174) 

 Akkoord 

33 Instemmen met het concept-Definitief 
Ontwerp Stationsgebied Amstelstation 
en de inpassing van een 
mindervalidenlift.  
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1176) 

 Akkoord 
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34 Beschikbaar stellen van een 
uitvoeringskrediet voor 
grondexploitatie Amstelstation en 
omgeving, ten behoeve van het in 
uitvoering nemen van het Definitief 
Ontwerp Stationsgebied Amstelstation. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1175) 

 Akkoord 

 

Raadsaangelegenheden 

    
35 Intrekken van de Gemeenschappelijke 

regeling gezamenlijke ombudsman 
metropool Amsterdam en vaststellen 
van de Gemeenschappelijke regeling 
ombudsman metropool Amsterdam. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1159) 

 Akkoord 

36 Instemmen met het verzoek van de 
gemeente Amstelveen tot toetreding 
tot de gemeenschappelijke regeling 
gezamenlijke ombudsman metropool 
Amsterdam. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 
1158) 

 Akkoord 

37 Vaststellen van een wijziging van de 
indeling van de raadscommissies 
Financiën en Werk en Economie. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1193) 

 Akkoord 
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Ingekomen Stukken 
 
Presidium/Raadsaangelegenheden 
1° Brief van mevrouw M.H. Ruigrok, fractievoorzitter van de VVD, van 19 september 
2016 inzake het terugtreden van het lid Van der Ree als lid van de raadscommissie voor 
Ruimtelijke Ordening en de raadscommissie voor Bouwen en Wonen, en als lid van de 
Regioraad, en het voordragen van de heer T.W. Dijk tot benoeming als lid van de 
raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en de raadscommisssie voor Bouwen en 
Wonen, en tot aanwijzing als lid van de Regioraad. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van de agendapunten 10 en 11, 
Benoemingen. 
 
Burgemeester/Communicatie 
2° Afschrift van een schrijven, gericht aan de directie van CitySwim, van een burger, 
van 12 september 2016 inzake de overlast, veroorzaakt door het evenement CitySwim. 
 
Besloten is, de afhandeling van dit schrijven over te laten aan de leden van de 
gemeenteraad. 
 
Weth. Van der Burg/Zorg 
3° Raadsadres van een burger van 22 september 2016 inzake de effecten van 
slechte dienstverlening door Welzorg op het leven van gehandicapten en chronisch 
zieken. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Zorg en Welzijn, Ouderen en Sport en Recreatie. 
 
Weth. Litjens/Verkeer en Vervoer 
4° Raadsadres van een burger van 9 september 2016 inzake de reactie op het 
antwoord van het college van b&w betreffende vervoermarktanalyses. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Groen, Duurzaamheid en 
ICT. 
 
Weth. Choho/Duurzaamheid 
5° Raadsadres van Aramas B.V. van 13 september 2016 inzake instellen van een 
milieuzone voor touringcars per 1 januari 2018. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Groen, Duurzaamheid en 
ICT. 
 
Weth. Van der Burg/Ruimtelijke Ordening 
6° Raadsadres van Milieu Augurancy advise van 13 september 2016 inzake de 
herinrichting van de Frederik Hendrikbuurt. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (inclusief Erfpacht). 
 
 
 
 
 
Weth. Litjens/Verkeer en Vervoer 
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7° Raadsadres van chauffeurs van Connexxion van 12 september 2016 inzake de 
aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in de regio Amstelland-Meerlanden. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Groen, Duurzaamheid en 
ICT. 
 
Weth. Van der Burg/Ruimtelijke Ordening  
8° Raadsadres van een burger van 7 september 2016 inzake de onterecht 
afgegeven vergunning voor het bouwen van appartementen en parkeergarages in de 
Veerstraat. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (inclusief Erfpacht). 
 
Burgemeester/Communicatie  
9° Raadsadressen van het wijkcentrum d'Oude Stadt en het Comité Woonboten 
Prinsengracht van 15 september 2016 inzake de evaluatie van EuroPride 2016. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische Zaken, 
Communicatie, Project 1012, Dienstverlening, Bestuurlijk Stelsel en 
Raadsaangelegenheden. 
 
Burgemeester/Openbare Orde en Veiligheid 
10° Afschrift van een e-mail, gericht aan de Burgemeester en aan de wethouders 
Kock, Kukenheim, Litjens, Vliegenthart en Choho, van een burger, namens We Are here, 
mede namens ASKVluchtelingen, Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken en 
Wereldhuis, van 16 september 2016 inzake de ontruiming en opvang van een aantal 
'ongedocumenteerde' vluchtelingen. 
 
Besloten is, de afhandeling van deze e-mail over te laten aan de leden van de 
gemeenteraad. 
 
Weth. Kock/Financiën 
11° Afschrift van een brief, gericht aan het college van b&w, van het bestuur van 
stadsdeel Noord van 15 september 2016 inzake het niet meer kunnen uitvoeren van de 
kerntaken als gevolg van de stapeling van bezuinigingen, inclusief vastgoed, en hun 
reactie van 3 oktober 2016 op de taakstelling vastgoed naar aanleiding van het bestuurlijk 
overleg met Noord op 29 september 2016. 
 
Besloten is, deze brieven desgewenst te betrekken bij de behandeling van de Begroting 
2017. 
 
Burgemeester/Juridische Zaken  
12° Brieven van een burger van 19, 21, 26, 28 en 29 september 2016 inzake de zaak 
Amsterdam ArenA. 
 
Besloten is, deze brieven deze brief voor kennisgeving aan te nemen, onder verwijzing 
naar de brief van het college van burgemeester en wethouders van 8 augustus 2011, 
kenmerk nr. 2011/5273. 
 
 
 
 
 
Weth. Kock/Waterbeheer 
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13° Raadsadres van een aantal bewoners van de Leliegracht  van 19 september 2016 
inzake de overlast, veroorzaakt door de boten in de Leliegracht. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Financiën, Coördinatie 3d, Coördinatie Aanpak Subsidies, Aanpak 
Belastingen, Waterbeheer, Vastgoed, Inkoop en Personeel en Organisatie. 
 
Burgemeester/Algemene Zaken 
14° Brief van de Rekenkamer Amsterdam van 19 september 2016 inzake de 
deelname aan een pilot voor de samenwerking tussen lokale rekenkamers en de 
Algemene Rekenkamer. 
 
Besloten is, deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Weth. Ivens/Wonen 
15° Brief van de Rekenkamer Amsterdam van 20 september 2016 inzake de start van 
het onderzoek naar de subsidies voor bewonersondersteuning. 
 
Besloten is, deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 
Weth. Van der Burg/Ouderen 
16° Raadsadres van het Platform Ouderen Amsterdam i.o. van 21 september 2016 
inzake de instelling van een adviesraad voor ouderen in Amsterdam. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Zorg en Welzijn, Ouderen en Sport en Recreatie. 
 
Weth. Ollongren/Deelnemingen 
17° Brief van mevrouw K.H. Ollongren, wethouder Economie en Deelnemingen, van 
23 september 2016 inzake nadere informatie over de Beleidsregel Integriteit en 
Overeenkomsten en uitvraag bij gemeentelijke deelnemingen. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 19, instemmen 
met het gewijzigde initiatiefvoorstel "Ban belastingontwijking via brievenbusfirma's uit 
Amsterdam" van de leden De Heer, Roosma, N.T. Bakker en Van Lammeren en 
kennisnemen van de bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke voorstel. 
 
Presidium/Raadsaangelegenheden 
18° Brief van het college van b&w van De Fryske Marren van 23 september 2016 
inzake de door de gemeenteraad van De Fryske Marren aangenomen motie van de VVD 
over 'controle op controle' door accountants in geval van verbonden partijen. 
 
Besloten is, de afhandeling van deze motie over te laten aan de leden van de 
gemeenteraad. 
 
Burgemeester/Communicatie 
19° Brief van de Stichting Bredewegfestival van 25 september 2016 inzake de 
organisatie van het Bredewegfestival en de samenwerking met de gemeente Amsterdam. 
 
Besloten is, deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Weth. Litjens/Vekeer en Vervoer 
20° Raadsadres van een burger van 13 september 2016 inzake de snorscooters. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Groen, Duurzaamheid en 
ICT. 
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Presidium/Raadsaangelegenheden 
21° Brief van mevrouw M.D. Shahsavari-Jansen, gericht aan de voorzitter van de 
gemeenteraad van Amsterdam, de heer E.E. van der Laan, van 22 september 2016 met 
het verzoek, haar ontslag te verlenen als gemeenteraadslid per 5 oktober 2016. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 5, afscheid van de 
leden D.A. Van der Ree en M.D. Shahsavari-Jansen. 
 
Burgemeester/Juridische Zaken 
22° Afschrift van een brief van AbFab InterMediation van 27 september 2016 inzake 
het Wob-verzoek aan stadsdeel Zuid met betrekking tot mogelijke belangenverstrengeling 
door het BOVAK-bestuur bij het plan KermisCultureel Evenement op het Museumplein. 
 
Besloten is, deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Weth. Kock/Financiën 
23° Brief van de Rekenkamer Amsterdam van 27 september 2016 inzake de start van 
het rekenkameronderzoek naar informatievoorziening over de financiële positie van 
Amsterdam. 
 
Besloten is, deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
Burgemeester/Communicatie 
24° Raadsadres van een burger van 23 september 2016 inzake evenementen en 
verdiencapaciteit. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische Zaken, 
Communicatie, Project 1012, Dienstverlening, Bestuurlijk Stelsel en 
Raadsaangelegenheden. 
 
Weth. Choho/Openbare Ruimte en Groen/weth. Litjens/ Verkeer en Vervoer 
25° Raadsadres van het Comité Walbewoners Prinsengracht van 23 september 2016 
inzake de kwaliteit van het leefmilieu op de Prinsengracht. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de 
raadscommissie voor Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Groen, Duurzaamheid en 
ICT. 
 
Weth. Kock/Waterbeheer 
26° Afschrift van een brief van een burger, gericht aan Waternet, van 25 september 
2016 inzake bezwaar tegen het onnodig kappen van bomen in de Zandvoortse 
Zuidduinen. 
 
Besloten is, deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Weth. Ivens/Bouwen en Wonen/weth. Litjens/Verkeer e n Vervoer 
27° Raadsadres van een burger van 23 september 2016 inzake het parkeerbeleid in 
de Staalmanpleinbuurt. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te 
stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen aan de leden van de 
raadscommissie voor Bouwen, Wonen, Wijkaanpak en Dierenwelzijn. 
 
 
 
Weth. Van der Burg/Zorg en Welzijn 
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28° Brief van de heer E. van der Burg, wethouder Zorg en Welzijn, van 26 september 
2016 inzake de stand van zaken over de uitvoering van enkele moties betreffende de 
portefeuille Zorg en Welzijn. 
 
Besloten is, de raadscommissie voor Zorg en Welzijn, Ouderen en Sport en Recreatie 
kennis te laten nemen van deze brief en na goedkeuring de moties, waarbij dat in deze 
brief is aangegeven, als uitgevoerd te beschouwen. 
 
Weth. Van der Burg/Ruimtelijke Ordening  
29° Raadsadres van het Plantage Weesperbuurt Overleg van 28 september 2016 
inzake de aanbieding van de bouwstenen voor het Gebiedsplan Centrum Oost 2017. 
 
Besloten is, dit raadsadres in handen te stellen van het college van burgemeester en 
wethouders om deze te betrekken bij de voorstellen ter zake. 
 
Presidium/Raadsaangelegenheden 
30° Brief van mevrouw M.D. Shahsavari-Jansen, fractievoorzitter van het CDA, van 
3 oktober 2016 inzake het voordragen van de heer D.T. Boomsma tot benoeming als lid 
van alle raadscommissies. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 11, Benoemen 
van de heer T.W. Dijk tot lid van de raadscommissie Bouwen en Wonen en de 
raadscommissie Ruimtelijke Ordening en de heer D.T. Boomsma tot lid van alle 
raadscommissies. 
 
Weth. Litjens/Verkeer en Vervoer 
31° Brief van de heer drs. P.J.M. Litjens, wethouder Verkeer en Vervoer, van 
28 september 2016 inzake de afhandeling en voortgang van termijnagendapunten en 
toezeggingen betreffende de portefeuille Verkeer en Vervoer, punt 5 de toezegging over 
de afhandeling van het initiatiefvoorstel 'Maak parkeren bij ziekenhuizen goedkoper'. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 13, Instemmen 
met het initiatiefvoorstel “Maak parkeren bij ziekenhuizen goedkoper” van het lid Alberts 
en kennisnemen van de bestuurlijke reactie. 
 
Weth. Ollongren/Economie 
32°   Brief van mevrouw K.H. Ollongren, wethouder Economie, van 29 september 2016 
inzake de schriftelijke beantwoording van technische vragen van het lid Saadi, gesteld in 
de raadscommissie Werk en Economie van 21 september 2016, over de voordracht  
Intrekken van de Subsidieverordening economische activiteiten Amsterdam 2009 en 
wijzigen van de subsidiestaat 2016 op grond van de Subsidieregeling Economische 
Ontwikkeling en Innovatie 2016. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 18, Intrekken van 
de Subsidieverordening economische activiteiten Amsterdam 2009 en wijzigen van de 
subsidiestaat 2016 op grond van de Subsidieregeling Economische Ontwikkeling en 
Innovatie 2016. 
 
Weth. Van der Burg/Grondzaken 
33°  Brief van de heer E. van der Burg, wethouder Grondzaken, van 3 oktober 2016 
inzake de beantwoording van vragen, gesteld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening 
en Grondzaken van 28 september 2016, over het onderwerp ‘Herziening Grondexploitatie 
Sloterdijk-Centrum’. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 31, Vaststellen 
van de herziening grondexploitatie Sloterdijk-Centrum. 
 
 
 
Weth. Van der Burg/Grondzaken 
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34°   Brief van de heer E. van der Burg, wethouder Grondzaken van 4 oktober 2016 
inzake beantwoording van vragen van de heer Boomsma, gesteld in de raadscommissie 
Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 28 september 2016, over de grondprijslijsten 
sinds 2007 en de marktwaarde van markthuurwoningen. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 32, Vaststellen 
van de geactualiseerde grondprijslijst 2016 voor woningbouw bestaande voortdurende 
rechten van erfpacht. 
 
Burgemeester/Algemene Zaken 
35°  Brief van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2016 inzake 
de papieren erfpachtdossiers. 
 
Besloten is, deze brief door te geleiden naar de raadscommissie voor Algemene Zaken 
c.a. ter kennisneming. 
 
Weth. Kukenheim/Onderwijs 
36°  Brief van mevrouw S. Kukenheim, wethouder Onderwijs, van 4 oktober 2016 inzake 
de beantwoording van vragen van de leden Moorman en Flentge, gesteld in de 
raadsvergadering van 14 september 2016 over de overstap van het voortgezet onderwijs 
naar het middelbaar onderwijs en over de stages in het middelbaar onderwijs. 
 
Besloten is, deze brief door te geleiden naar de raadscommissie voor Onderwijs c.a. ter 
kennisneming. 
 
Weth. Ivens/Bouwen en Wonen 
37°  Brief van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016 inzake 
de stadsgesprekken in het kader van de Woonagenda 2025. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 16, Kennisnemen 
van de contouren van de Amsterdamse woonagenda. 
 
Weth. Kukenheim/Onderwijs 
38°  Brief van mevrouw S. Kukenheim, wethouder Onderwijs, van 4 oktober 2016 inzake 
de beantwoording van de vragen, zoals in de actualiteit van de leden Mbarki en Blom over 
de wachtlijsten voor psychische hulp aan kinderen zijn gesteld. 
 
Besloten is, deze brief te betrekken bij de behandeling van agendapunt 23A, Actualiteit 
van de leden Mbarki en Blom inzake de wachtlijsten voor psychische hulp aan kinderen. 
 


