Afsprakenlijst portefeuillehoudersoverleg
Leefomgeving, d.d. 1 oktober 2009
Aanwezigen

dhr. Dennis Straat (vz)(std. Zeeburg), dhr. Coos Hoebe (std. de Baarsjes), dhr. Paul van
Grieken (std. Oud-Zuid), dhr. Dirk de Jager (std. Westerpark), dhr. Ger Timmer (std. Bos
en Lommer), mw. Marjo Teuling (std. Osdorp), dhr. Emile Jaensch (std. Zuid Oost),
mw. Sharona Ceha (std. Oost-Watergraafsmeer), mw. Yvonne Lammers (std. Oud-West),
dhr. Paulus de Wilt (std. Slotervaart), dhr. Harm-Jan van Schaik (std. Noord), dhr.Tys de
Ruijter (std. Geuzenveld/Slotermeer), wethouder Marijke Vos (CS), dhr. Paul Slettenhaar
(std. ZuiderAmstel), dhr. Rolf Steenwinkel (std. Westerpark) en dhr. Robin de Bood (std.
Geuzenveld/Slotermeer)

Afwezig

dhr. Erik Koldenhof (std. Centrum) (mb), dhr. Piet Eilander (DRO) (mb), dhr. Frank Meelker
(DMB) (mb), mw. Renske Bastiaans (DMB) (mb), dhr. Henk Boes (std. ZuiderAmstel) en
dhr. Kees Diepeveen (std. Noord)

Aanwezige ambtenaren

mw. Dorette Pauptit (BDA), dhr. Jos Oldenkamp (vz SHO), dhr. Chris Rümke (DMB),
dhr. Jos Gadet (DRO), dhr. Kevin Ambtman (projectleider GRaBs), dhr. Paul Schroth
(BDA), dhr. Errik Buursink (DRO) en mw. Lize Bisschop (secretaris ALL-ROUND)
Deel 1 Blok Milieu
Num

Besluitvorming
Ter Kennisname

Onderwerp

Actie / Besluit / Afspraak

Presentatie

Het Pho neemt kennis van de presentatie over

Klimaat-

klimaatadaptatie. De sheets zijn verkrijgbaar bij de

verandering

secretaris.

en

Portefeuillehouders ontvangen een uitnodiging

Door wie

mer
A 1.

Termijn/
deadline

voor een klimaatparticipatieconferentie op 5 en 6
november in Amsterdam. De conferentie is
bedoeld voor afstemming en kennisuitwisseling
tussen betrokken partijen.

Besluitvorming

Deel 2 Blok Algemeen
Num

Hamerpunten

Onderwerp

Actie / Besluit / Afspraak

mer
B 1.

Door wie

Termijn/
deadline

Besluiten-

B: Het Pho stelt de besluitenlijst en termijnagenda

lijst &

ongewijzigd vast.

termijn-

Het Pho op 3 december is de laatste vergadering

agenda

van deze bestuursperiode. Agendapunten voor het
eerste kwartaal 2010 kunnen worden aangemeld
bij de agendacommissie.
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Num
Ter Kennisname

Onderwerp

Actie / Besluit / Afspraak

Mededeling



Door wie

mer

Termijn/
deadline

en

Dirk de Jager vraagt naar de voortgang van de
dierenwelzijnnota. De wethouder weet dat de
Tweede Kamer de nota heeft besproken,
zonder eenduidige uitkomst.
Ac: Ze zegt een ambtelijke memo voor

DRO

3/11/09

DRO

3/11/09

behandeling in het volgende Pho toe.


Tevens kondigt Dirk de Jager een verzoek
voor een kostenbijdrage aan, voor voortzetting
van de Puccinimethode in 2010.
Ac: Hij biedt de stukken voor het volgende
Pho aan.



Ger Timmer meldt dat Amsterdam een
afwijzende reactie van minister Cramer heeft
ontvangen op het standpunt en voorstel voor
kunststofinzameling. B&W zorgt voor een
voorstel dat met de stadsdelen moet worden
afgestemd.



Ac/Af: de secretaris mailt de brief. De

Secretaris

afvalregiegroep zorgt ervoor dat de stadsdelen

Ger Timmer

in een tussentijds overleg de aanpak voor

Erik

2010 kunnen bespreken.

Koldenhof

Nov. 2009

Marjo Teuling uit haar zorg over problemen
met de bedrijfskleding, waardoor
veiligheidstrepen onvoldoende zichtbaar zijn.
Het Sho bespreekt de klachten met de
leveranciers en betrekt zo nodig
portefeuillehouders bij de afhandeling.



Emile Jaensch verzoekt de Centrale stad extra
geld beschikbaar te stellen voor het
succesvolle subsidieproject ‘Zon op je dak’.
De inschrijving is in stadsdelen vier tot negen
keer overtekend.
Ac: de wethouder gaat de overtekening en

DMB

3/12/09

financiële mogelijkheden na.


Stadsdeel Zuid Oost wil op een dakterras een
stadstuin van 3 km realiseren.



Sherona Ceha meldt dat stadsdeel OostWatergraafsmeer bij een inzamelactie 800 kilo
kleine elektronica heeft ingezameld.

Rondvraag

Rolf Steenwinkel verzoekt -in het ter kennisname
stuk over de Wabo- de foutieve informatie over
besluitvorming omtrent de Houthavens aan te
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passen.
Ac: De secretaris meldt dit aan de opstellers en

secretaris

verwijst hem naar behandeling in het Pho Wonen.

Deel 3 Blok Openbare ruimte en Groen
Besluitvorming
Bespreekpunt

Num

Door wie

mer
C1.

Termijn/
deadline

Gezamenlij

Portefeuillehouders denken verschillend over de

ke Bomen-

toepassing van een gezamenlijke

verordening

bomenverordening.
Af: Het Pho wenst een modelverordening met

SPRH

ruimte voor maatwerk, die stadsdelen kunnen
gebruiken op een voor hen geschikt moment (in
het nieuwe stadsdeel of bij vervanging van de
verordening). De voorzitter verzoekt de 80/20
regeling uit de tekst te laten. Eind 2010 kan de
uniformiteit opnieuw worden bekeken.
C2.

Resultaten

Het Pho neemt kennis van de resultaten van het

Groen-

Groot Groenonderzoek en het (economische)

onderzoek

belang van groen in de stad. Portefeuillehouders

en Groene

reageren enthousiast op de Groene

beleidsagen

beleidsagenda van wethouder Vos, die met de

da

onderzoekresultaten bouwstenen vormt voor de
structuurvisie. Paul van Grieken vraagt aandacht
voor de beheerkosten.
Ac: de stadsdelen ontvangen binnenkort de

DRO

Groene beleidsagenda. De secretaris mailt de

secretaris

Nov. 2009

sheets.
C3.

Afhandeling

Af: Het Pho behoudt haar voorkeur voor een

motie

lokale en buurtgerichte graffitiaanpak. Ze plaats

graffiti-

de uitwerking van gezamenlijk beleid op de

aanpak

longlist voor de volgende bestuursperiode.

secretaris

Deel 4 Blok Afval
Num
Bespreekpunt

Door wie

mer
D1.

Termijn/
deadline

Grofvuil-

Het Pho onderschrijft op dit moment niet de

beleid

ambtelijke wens voor gezamenlijk grofvuilbeleid.
Ze wil de buurtgerichte aanpak behouden.
Ac: Het Pho verzoekt het Sho de praktische en
ambtelijke afstemming na te gaan.

Sho/Hora

Actie / Besluit / Afspraak

Door wie

Hamerpunten
Num

Onderwerp

mer
D2.

Termijn/
deadline

Solidariteits

De stadsdelen zijn het oneens met de door de
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bijdrage

Centrale stad opgelegde extra verhoging van de
solidariteitbijdrage. Portefeuillehouders
constateren dat de tariefverschillen hierdoor
toenemen.
Af/Ac: de voorzitters van het Pho leefomgeving en

Dennis

financiën verwoorden in een brief aan wethouder

Straat/

Asscher de mening van stadsdelen omtrent de

Emile

extra heffing en procedure. De voorzitter van het

Jaensch

3/11/09

Pho-financiën onderhandelt met wethouder
Asscher over de heffing en koppelt de uitkomst
terug. Ger Timmer en Erik Koldenhof zorgen voor
ambtelijk onderzoek naar de toename van

Ger Timmer

tariefverschillen en mogelijke compensatie uit

Erik

lagere grofvuiltarieven. Zij agenderen de uitkomst

Koldenhof

3/11/09

voor het volgende Pho en nodigen wethouder
Gehrels uit voor de bespreking.

= bespreekpunt
= hamerpunt
= ter kennisname
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