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Onderwerp

1

Mededelingen
FE: De stadsdeelvoorzitters overwegen een brief te sturen aan het college naar aanleiding
van de reactie van A van Es (namens het College).
FE: We gaan samen met de raad een integriteitstraining volgen.
FE: alle DB leden hebben een uitnodiging ontvangen voor een conferentie over 1S1O.
FE: het dagelijks bestuur gaat vanaf 1 januari 2013 maandelijks rouleren in de piketdiensten.
NO: vanuit Fysiek/ Puccini gaat de stuurgroep wethouder Wiebes in het kader van S10
adviseren. Er moet fors bezuinigd worden op fysieke realisatie. De stuurgroep wil alle
berekeningen zien en nog eens doornemen.
LTH: is gevraagd om deel te nemen aan het bestuurlijk koppel voor 1S1O voor vastgoed.
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DB-besluitenlijst en KABINET besluitenlijst d.d. 20-11-2012
Vastgesteld
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DB actielijst
Besproken

4

DB stukken ter kennisname:
- Stand van zaken / voortgang ‘onderwerpen-DB’
LTh: MuzyQ: vanmiddag vindt het gesprek met de banken plaats.

A-stukken
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Aangekondigde Actualiteiten:
5.a. Beantwoording raadsadres inzake mv. Huisinga
Nr. 339691
Akkoord
Gevraagde beslissing:
- In te stemmen met de beantwoording van het raadsadres in de bijlage bij deze
voordracht.
Besluit:
Conform.
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5.b. Beantwoording raasadres inzake BP OHK 4
Nr. 365365
Gevraagde beslissing:
1. Akkoord te gaan met bijgevoegde conceptbeantwoording;
2. De conceptbeantwoording ter bespreking door te geleiden naar de Commissie
Wonen en Grote Projecten d.d. 3 december 2012.
Besluit:
Akkoord met mandaat aan de wethouder om tekstuele wijzigingen aan te brengen.
5.c. Beantwoording raadsadres inzake 1e Oosterparkstraat
Nr. 366905
Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met de concept beantwoording op het raadsadres van het bestuur
Ondernemers Vereniging Oosterpark van 7 november 2012.
Besluit:
Conform.
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Stadsdeelkrant: Oost.amsterdam.nl naar tweewekelijkse uitgave
Nr. 368075
Gevraagde beslissing:
De stadsdeelkrant Oost.amsterdam.nl met ingang van januari 2013 eens per twee weken uit
te brengen.
Besluit:
Akkoord
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Vaststelling hogere waarden bestemmingsplan Eenhoorn II
Nr. 368380
Gevraagde beslissing:
1. In het kader van het bestemmingsplan Eenhoorn II en omgeving op grond van artikel
1 lid 1 van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst
toelaatbare geluidsbelasting zoals weergegeven in onderstaande tabel:
Tabel: Verkeerslawaai
Locatie
Bron
Voorkeurs
Hogere
Aantallen
woningen
grenswaarde
waarde
Kavel 4

Nobelweg /

48 dB

53 dB

19

48 dB

53 dB

20

Schalk
Burgerstraat
Kavel 8

Nobelweg /
Schalk
Burgerstraat

Besluit:
Conform.
8

A. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eenhoorn I
B. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eenhoorn II
Nr. 366917
Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met het voorontwerp Bestemmingsplan Eenhoorn I;
2. In te stemmen met het voorontwerp Bestemmingsplan Eenhoorn II;
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3. Beide voorontwerp bestemmingsplannen vrij te geven voor vooroverleg als
bedoeld in artikel 3.1.1. Bro;
4. Conform artikel 1.3.1. Bro het voornemen bekend te maken dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het Eenhoorngebied;
5. In het kader van het vooroverleg bij het bestemmingsplan beide
bestemmingsplannen ter informatie toe te lichten aan de buurt.
Besluit:
Conform.
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Green Deal uitbreiding Camping Zeeburg
Nr. 367357
Gevraagde beslissing:
1. Bijgaande brief inzake de Green Deal uitbreiding Camping Zeeburg aan het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vast te stellen.
Besluit:
Akkoord
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Evaluatie tijdelijke camping Flevoparkbad
Nr. 369655
Gevraagde beslissing:
1. Kennis te nemen van de evaluatie tijdelijke camping Flevoparkbad;
2. De pilot in 2013 te continueren;
3. Het besluit voor akkoord voor te leggen aan de commissie ASZ van 6 december
2012
Besluit:
Akkoord met mandaat aan de portefeuillehouder om wijzigingen aan te brengen.
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Toekomst Flevoparkbad
Nr. 364686
Gevraagde beslissing:
1. De discussienota ‘Toekomst Flevoparkbad’ ter bespreking voor te leggen aan de
commissie ASZ van 6 december 2012;
2. De commissie te vragen een keus te maken voor een herontwikkelscenario en die in
de vorm van een starnotie nader uit te werken. Of te besluiten dat de exploitatie op
de huidige wijze gecontinueerd dient te worden.
Besluit:
Akkoord met mandaat aan de portefeuillehouder om tekstuele wijzigingen aan te brengen.
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Beantwoording raadsadres Roots Open Air
Nr. 369713
Gevraagde beslissing:
1. Akkoord te gaan met bijgevoegde conceptbeantwoording;
2. De conceptbeantwoording ter bespreking door te geleiden naar de Commissie
Algemene en Sociale Zaken d.d. 6 december 2012.
Besluit:
Akkoord met mandaat aan de wethouder om tekstuele wijzigingen aan te brengen.
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Nieuwbouw basisscholen Archipel en Poseidon
Nr. 369377
Gevraagde beslissing:
1. Het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw voor de brede school voor primair
onderwijs voor de Archipel en Poseidon d.d. 26 juni 2012 vast te stellen.
Besluit:
Conform.
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Invoering Last onder dwangsom (LOD) en wijziging mandaatbesluit Bureau Leerplicht Plus
2012 / Actualisering bevoegdheden register
Nr. 360919
Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met Beleidsnota bestuurrechtelijk optreden tegen schoolverzuim;
2. In te stemmen met uitbreiding mandaat Bureau Leerplicht Plus 2012 en het daarbij
behorende machtigingsbesluit;
3. In te stemmen met het mandaat DBGA ter invordering van dwangsommen in het
kader van de Leerplichtwet en het daarbij horende machtigingsbesluit.
Besluit:
Conform.
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Nieuwe huisvesting voor het Ouder en Kind Centrum (OKC) op IJburg
Nr. 368804
Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met de vestiging van het OKV IJburg op de Pampuslaan 26-32;
2. Akkoord te gaan met de voorliggende huuraanbieding van Ymere ten behoeve van
het OKC Pampuslaan 26-32;
3. Akkoord te gaan met het voorstel van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
(SAG) ten aanzien van de afkoop lopend huurcontract IJburglaan;
4. Akkoord te gaan met de dekking van de kosten van het onder 2 genoemde voorstel
uit de OKC begroting 2013 (7051401.434799.0000).
Besluit:
Conform.
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KABINET
Nr. 365655
Zie kabinetverslag.

B-stukken
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KABINET
Nr. 366237
Zie kabinetverslag.
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Beslissing op bezwaar van dhr. W. Peperkamp waarbij een aanvraag planschadevergoeding
is afgewezen (ongegrond)
Nr. 369013
Gevraagde beslissing:
1. het bezwaar van W. Peperkamp ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. het verzoek om vergoeding kosten van juridische en deskundige bijstand af te
wijzen.
Besluit:
Conform.

Overige punten

19

Terugblik
Deelraad d.d. 20nov12
Begrotingsraad d.d. 22nov12
Het was een goede begrotingsdiscussie. Voor het kerstreces komen alle moties en
amendementen in de staven langs en brengt elke portefeuillehouder het vervolgens in
de DB vergadering met wijze van afhandeling daarbij vermeldt.
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Vooruitblik
Commissie WGP d.d. 3dec12
Commissie ORF d.d. 4dec12
Commissie ASZ d.d. 6dec12
besproken
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Evenementenlijst
besproken
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Ingekomen stukken
besproken
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Overzicht diverse lijsten:
Raadsadressen
Schriftelijke Vragen
besproken
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Publiciteit
De onderwerpen zijn besproken en akkoord bevonden.
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Rondvraag
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