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A-besluiten 
 
Algemene Zaken 
Het college van B en W neemt kennis van de evaluatie van de verkiezingen van 21 maart 2018. De 
verkiezingen zijn binnen budget en conform de bepalingen van de Kieswet uitgevoerd. Er zijn 
extra kosten gemaakt als gevolg van de wetswijziging die de toegankelijkheid van stemlokalen en 
extra stemlokalen regelt. Het college besluit om deze kosten te dekken met een deel van de 
financiële bijdrage van de Waterschappen.  
 
Het college van B en W heeft ingestemd met het rooster voor de IBS-diensten van 1 februari tot en 
met 4 oktober 2019 (Inbewaringstelling). 
 
Communicatie 
Het college van B en W ontwikkelt de N1-locatie in het Westelijk Havengebied toch niet tot een 
evenemententerrein. Het terrein kan nog maar kort worden gebruikt als evenemententerrein: 
door de snelle stedelijke ontwikkeling in de afgelopen jaren is het terrein al op veel kortere termijn 
nodig. Het gevolg van het besluit is dat er geen investeringen worden gedaan in het terrein om 
evenementen beter te kunnen faciliteren. Het college heeft besloten dat er in 2019 zes in plaats 
van drie muziekevenementen mogen plaatsvinden. Daartoe is besloten omdat sinds dit jaar twee 
andere evenementenlocaties in de stad zijn verdwenen: Riekerhaven en Blijburg zijn in 2019 niet 
meer beschikbaar, omdat daar woningen worden gebouwd. Dit leidt tot een tekort aan 
festivallocaties. Door op de N1-locatie dit jaar zes in plaats van drie evenementen toe te staan, kan 
dat tekort dit jaar worden opgelost. 
 
Armoede en Schuldhulpverlening 
Het college van B en W trekt 2,45 miljoen euro per jaar uit voor de aanpak van schulden in 2019 en 
2020 en geeft aan hoe het dit geld inzet. Dat gebeurt langs drie lijnen: meer focus op preventie en 
vroege signalering, investeren in de menselijke maat en het versterken van de samenwerking in 
het sociaal domein. Het college bouwt met deze aanpak voort op de in oktober verschenen 
uitgangspuntenbrief armoede en schuldhulp. 

 

Onderwijs 
Het college van B en W verstrekt een eenmalige subsidie aan scholen die deelnamen aan het 
pilotprogramma Stadsscholen020 voor schooljaar 2018-2019 om hun activiteiten, die (het risico 
op) onderwijsachterstanden tegengaan, voort te zetten. Deze eenmalige subsidie helpt deze 
scholen om wat ze hebben opgebouwd met de eerdere subsidie voor Stadsscholen020 te 
behouden.  
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Bouwen en Wonen 
Het college van B en W stemt in met de principenota voor de buurtvernieuwing van Geuzenveld-
Slotermeer. De Couperusbuurt, de Dichtersbuurt en de Lodewijk van Deysselbuurt worden 
aangepakt. Bijvoorbeeld door de herprofilering van de Burgemeester Röellstraat tot stadslaan met 
voorzieningen, werkruimtes en extra woningen. Bij deze buurtvernieuwing worden de bewoners 
betrokken. 
 
Ontwikkelbuurten 
Het college van B en W actualiseert de Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten 2019 -2022. Het 
college werkt met dit project aan de kwaliteit van buurten door woningen, voorzieningen, 
buurteconomie en leefomgeving te verbeteren. Het gaat om buurten in Noord, Nieuw-West en 
Zuidoost, zodat de mensen daar ook kunnen profiteren van de groei van de stad. Er wordt één 
ontwikkelbuurt toegevoegd, dat is de E/G buurt in Zuidoost.  
 
Duurzaamheid 
Het college van B en W stemt in met het verlenen van een subsidie van €700.000 aan incidentele 
subsidies aan stichting !WOON voor hun inzet in 2019 bij het aardgasvrij maken van buurten. 
Stichting !WOON ondersteunt bewonersgroepen in complexen met huurwoningen en mensen 
met gemengde VvE’s met maximaal 50% huurwoningen. De activiteiten van !WOON dragen bij 
aan de duurzaamheidsambities van het college. 
 
Ruimtelijke Ordening 
Het college van B en W stelt het vergunningenbeleid Wabo 2019 vast. Het vergunningenbeleid 
regelt een veilige en duurzame leefomgeving en transformatie van de stad. Een aantal 
ontwikkelingen zijn uitgelicht: het meer en anders bouwen, de invoering van de Omgevingswet, 
de veranderende relatie tussen overheid en bewoners/ondernemers en de digitalisering. 
 
Het college van B en W legt het ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden voor het 
ontwerpbestemmingsplan Joan Muyskenweg 19 ter inzage voor. Het ontwerpbestemmingsplan 
maakt de herontwikkeling van de locatie Joan Muyskenweg 19 juridisch en planologisch mogelijk. 
Het vaststellen van de hogere waarden voor de nieuwe woningen en andere geluidgevoelige 
functies is noodzakelijk omdat de voorkeurswaarden door weg- en metrolawaai worden 
overschreden. De hogere waarden passen binnen de wettelijk maximaal toelaatbare 
grenswaarden. 
  
Het college van B en W legt twee plannen ter inzage voor. Het gaat hier om het 
ontwerpbestemmingsplan Joan Muyskenweg 19 en het voornemen om de Joan Muyskenweg 12-
14 aan te wijzen als transformatiegebied. De ontwikkeling bestaat uit een sloop van de huidige 
begane grond. 
 
Grondzaken 
Het college van B en W stemt in met het projectbesluit Klaprozenweg. In de ontwikkelstrategie 
‘Koers 2025’ is dit projectgebied als ontwikkellocatie aangewezen. Het gebied zal veranderen van 
bedrijventerrein naar gemengde stadsbuurt, waarvan 80% bestaat uit woningen, 15% uit 
economische activiteiten en 5% uit maatschappelijke functies. Het stedenbouwkundig plan wordt 
in een participatietraject met direct betrokkenen ontwikkeld. De eerste ontwikkelingen in het 
gebied zullen starten in 2020/2021. 
 
Het college van B en W stemt in met de raadsvoordracht waarin wordt voorgesteld het plangebied 
Omval-Weespertrekvaart te transformeren naar een gebied met (creatieve) bedrijvigheid, 
broedplaatsen, maatschappelijke voorzieningen en horeca. Er komt nieuwbouw met een 
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verbeterde en autoluwe openbare ruimte met een goede verbinding voor voetgangers.  
 
Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed 
Het college van B en W stemt in met het voornemen van het dagelijks bestuur van stadsdeel 
Nieuw-West om de panden aan de Osdorperweg 32-66 tot gemeentelijk monument aan te wijzen. 
Het stadsdeel gaat met dit voornemen in tegen het advies van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit.  

 
B-besluiten 
 
25 
Bouwen en Wonen 
A1  
Het college van B en W verandert beleidsregel 12 van de Huisvestingsverordening. De 30-
dagentermijn vakantieverhuur is per 1 januari ingevoerd en dat moet ook in deze beleidsregel 
worden opgeschreven. 
 
3 
Algemene Zaken 
A2 en A3 

 Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Naaldwijkbrug-Noord en andere in Nieuw-West 

 Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Westzaanplantsoen in Spaarndammerbuurt 
 
 
■■■ 
 
De bovenstaande gegevens waren bekend op de dag voor de verschijningsdatum van deze publicatie. 
De agenda’s en vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies kunt u enkele dagen 
van tevoren raadplegen op: www.gemeenteraad.amsterdam.nl. Ook zijn de agenda’s en stukken in te 
zien bij het stadsloket Centrum. Adres: Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam. Telefoon: 14 020. 

http://www.gemeenteraad.amsterdam.nl/

