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A-besluiten 
 
Algemene Zaken 
Het college van B en W stelt definitieve straatnamen vast voor 27 straten in een nieuwbouwwijk op 
Centrumeiland, IJburg. Deze straten worden vernoemd naar mensen die zich hebben verzet tegen 
kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. Dit zijn 
de landen waarmee Nederland het langst een koloniale relatie heeft gehad. In Amsterdam woont een 
grote gemeenschap met ‘wortels’ in deze landen. Het besluit is in lijn met de uitvoering van het 
initiatiefvoorstel ‘Diversiteit in de Amsterdamse straatnamen’ van raadslid Sofyan Mbarki (PvdA). 
Het past ook binnen het college- en raadsbesluit uit 2016 om de diversiteit van de Amsterdamse 
bevolking meer tot uiting te laten komen in de naamgeving van openbare ruimten. De keuze van de 
namen is tot stand gekomen na onderzoek door het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en 
Volkenkunde (KITLV), met advies van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden 
en erfenis) en van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. 
 
De vastgestelde straatnamen zijn: 
 
1. Janey Tetarystraat 
2. Louis Doedelstraat 
3. Christiaan Paul Flustraat 
• Christiaan Paul Fluhof 
4. Srefidensiplein 
5. Papa Koendersstraat 
6. Trimurtistraat 
7. Cola Debrotstraat 
8. Woiskistraat 
9. Huiswoudstraat 
• Huiswoudhof 
10. Frank Martinus Arionstraat 
11. Van Gamerenstraat 
12. Camille Balystraat 
13. Tip Maruggstraat 
14. Quashibastraat 
15. Virginiastraat 
• Virginiahof 
16. Nydia Ecurystraat 
• Nydia Ecuryhof 
17. Pattimurastraat 
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18. Diponegorostraat 
• Diponegorohof 
19. Maria Ulfahstraat 
20. Soekaesihstraat 
21. Roestam Effendistraat 
22. Tan Malakastraat 
23. Palarstraat 
24. Soewardistraat 
25. Pierre Laufferstraat 
26. Boeli van Leeuwenstraat 
27. Merdekagracht 
 
Coördinatie bedrijfsvoering 
Het college van B en W heeft ingestemd met het ‘Transitieplan Verduurzaming Amsterdams 
Wagenpark’. Met dit besluit streeft Amsterdam naar het uiterlijk in 2030 uitstootvrij maken van het 
gemeentelijk wagenpark. Het gaat onder andere om veegmachines, personenwagens en 
bestelbussen en vracht- en vuilniswagens. De meeste voertuigen zijn in 2025 uitstootvrij, de 
personenauto’s en kleine bestelbusjes al in 2022. De komende jaren gebruikt de gemeente duurzame 
brandstoffen, waarmee de CO2 uitstoot tot 90% gereduceerd wordt. 
 
Het college van B en W stemt in met het uitgeven van de bij de begroting van 2019 vastgestelde 
bedrag van € 20,5 miljoen voor noodzakelijke vervangingen van het gemeentelijk wagenpark.  
 
Financiën 
Het college van B en W stelt de ‘Voortgangsrapportage Financiën Op Orde maart 2019’ vast. In de 
rapportage Financiën Op Orde wordt het beeld waar wij als gemeente Amsterdam naar toe willen 
groeien met de financiële functie geschetst. Er is veel verbeterd en we zijn aangekomen bij een 
beheerste situatie. Deze basis biedt de mogelijkheid om na 2018 verder door te groeien naar een 
voorspelbare - en uiteindelijk - excellente financiële functie. 
  
Het college van B en W wijzigt het ‘Benoemings- en Aanwijzingsbesluit 2019’. Dit besluit regelt wie 
binnen de gemeente Amsterdam de heffings- en invorderingsbevoegdheden ten aanzien van 
gemeentelijke heffingen mag uitoefenen (aanslagen opleggen, behandeling bezwaar etc.). Het 
Benoemings- en aanwijzingsbesluit wordt met dit voorstel gewijzigd naar aanleiding van het 
toevoegen van nieuwe legesposten Deelvervoer door de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 
juni 2019. 
 
Economische zaken 
Het college van B en W stelt het ‘Amsterdams Ondernemers Programma 2019-2022: Naar een sterke 
buurteconomie’ vast, waarin het versterken van de buurteconomie in Amsterdam centraal staat. Het 
Amsterdams Ondernemers Programma kent vier doelstellingen:  
1. Samenwerking van ondernemers in en met de buurt versterken  
2. Individueel ondernemerschap in buurten versterken  
3. Bedrijfsmilieus in buurten versterken 
4. Economisch aanbod in buurten versterken. 
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Onderwijs 
Het college van B en W verleent voor het schooljaar 2019-2020 incidentele subsidies aan de 
stichtingen Discussiëren Kun Je Leren, In mijn Buurt, Jongerenrechtbanken Nederland, het Stadslab 
en schoolbestuur AWBR voor diverse projecten gericht op de burgerschapsvorming. Deze projecten 
hebben een groot bereik van scholen en leerlingen met verschillende achtergronden en zijn positief 
geëvalueerd. Daarnaast verleent het college een incidentele subsidie voor de pilot Love=Love 
aansluitend op de Week van de Mensenrechten en Paarse Vrijdag.  
 
Het college van B en W verhoogd de subsidieplafonds van teambeurzen po en v(so) met 2.770.000, 
zodat voor schooljaar 2019-2020 waardoor in totaal € 5.600.000 beschikbaar is. Het college van B en 
W vindt het in tijden van een lerarentekort belangrijk om in kwaliteit van onderwijs te investeren. Met 
de Lerarenagenda wordt ingezet op behoud en aantrekken van leraren. Een van de maatregelen is de 
Amsterdamse Teambeurs. Scholen in het basis en voortgezet (speciaal) onderwijs hebben de 
voorziening massaal aangevraagd. De subsidieplafonds van de Teambeurs zijn ontoereikend om alle 
aanvragen te honoreren.. Het college van B en W zet zo in op versnelling van beleid en stelt zo 
scholen die komend jaar al met professionalisering aan de slag willen, hiertoe in staat. 
 
Onderwijs 

Gemeentelijk Vastgoed 
Het college van B en W besluit om de gemeenteraad een rendabele investering van 2 miljoen euro en 
een kredietbesluit voor te leggen voor de nieuwbouw van een bedrijfsruimte bestemd als 
kinderdagverblijf in de alles-in-één-school De Kleine Kaptein aan de Cruquiusweg 90. Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan het gemeentelijk beleid om een alles-in-één-school met een integraal 
aanbod voor kinderen van nul tot twaalf jaar te maken. 
 
Onderwijs  
Het college van B en W adviseert positief over de voorgenomen fusie van basisschool de Waaier van 
stichting ASKO en basisschool Nautilus Flevohof van stichting AMOS. Basisschool de Waaier houdt 
per 1 augustus op te bestaan en door de fusie krijgen de leerlingen de mogelijkheid in te stromen op 
de Nautilus Flevohof. De fusie is van belang voor de continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen, 
vooral voor de huidige groep 7 die door de fusie als klas bij elkaar kan blijven. Na de sluiting van de 
Waaier is de overgebleven onderwijscapaciteit in het gebied nog voldoende. De fusie heeft geen 
negatieve gevolgen voor de diversiteit en de bereikbaarheid van het onderwijsaanbod. 
 
Het college van B en W adviseert positief over de voorgenomen fusie tussen de stichting Sirius en 
Bijzonderwijs per 1 januari 2020. De stichtingen willen fuseren om de continuïteit en de kwaliteit van 
het onderwijs aan hun gedeelde leerlingenpopulatie te waarborgen. Dit willen zij bereiken via een 
intensievere samenwerking zonder concurrentie tussen de nabijgelegen scholen in de wijk. 
Jeugdzorg en andere ondersteunende voorzieningen kunnen daardoor breder worden ingezet voor 
meerdere scholen. Het college adviseert positief omdat de voorgenomen fusie geen negatieve 
gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het gevarieerd scholenaanbod in de regio, de 
keuzevrijheid van ouders en de spreiding van het onderwijsaanbod in het voedingsgebied. 
 
Het college van B en W stelt het uitvoeringsplan toezicht en handhaving kinderopvang vast.  
De laatste jaren is de kwaliteit van de kinderopvang in Amsterdam sterk gestegen. Met dit 
uitvoeringsplan wil het college van B en W dit bestendigen en verder verbeteren. Waar kwaliteit af en 
toe tekortschiet, stuurt het college van B en W aan op snel en duurzaam herstel van overtredingen.  
Als de kwaliteit structureel ondermaats is, leidt dit tot sluiting. Om de kwaliteit transparanter te 
maken, ontwikkelt de gemeente een nieuw kwaliteitsoordeel. Voor de gastouderopvang gelden 
andere kwaliteitseisen dan voor kindercentra. Volgens de wet hoeft de GGD jaarlijks maar 5% van 
alle gastouders te inspecteren. Het college maakt daar 50% van.  
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Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid en Inburgering 
Het college van B en W besluit op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs cursussen 
basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden) aan te bieden  voor mensen die 
onvoldoende basisvaardigheden hebben. Tevens stemt het college van B ene W in met de notitie 
inkoopstrategie Taaloffensief Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam 2020-2023 waarin is gekozen 
voor een Europese openbare aanbesteding om taalaanbieders te contracteren 
 
Armoede en Schuldhulpverlening 
Het college van B en W stelt de Amsterdamse Agenda Armoede en Schulden 2019-2022 vast.  
Het college van B en W wil op basis van zes uitgangspunten bijdragen aan een rechtvaardig 
Amsterdam: Kansen voor kinderen, preventie van armoede en problematische schulden, het 
voorkomen van problematische schulden, financiële ruimte door inkomensondersteuning, meedoen 
zonder belemmeringen en een perspectief op een beter inkomen. 
 
Bouwen en Wonen 
Het college van B en W stuurt een brief aan de gemeenteraad over het bod dat de woningcorporaties 
hebben uitgebracht voor de prestatieafspraken 2020-2023, afspraken die worden gemaakt tussen 
huurders, woningcorporaties en de gemeente. In dit bod staan afspraken over onder andere 
betaalbaarheid en beschikbaarheid, de huisvesting van kwetsbare groepen en urgent 
woningzoekenden, nieuwbouw, woningkwaliteit en duurzaamheid, ouderenhuisvesting, 
leefbaarheid en ontwikkelbuurten.  
 
Ontwikkelbuurten 
Grondzaken 
Het college van B en W legt de investeringsnota voor het Diderotblok voor aan de gemeenteraad, 
waarin wordt voorgesteld om op het bedrijfskavel 116 sociale huurwoningen te laten bouwen. Met 
deze herontwikkeling moet de openbare ruimte ook worden heringericht. Het college vraagt de raad 
om een krediet beschikbaar te stellen. 
 
Ontwikkelbuurten  
Het college van B en W stemt in met de verkenning van kansen voor de ontwikkelbuurt Reigersbos. 
Reigersbos moet zo een aantrekkelijke, levendige, toekomstbestendige en duurzame woonwijk 
worden met een betere sociaaleconomische positie voor de buurt en haar bewoners. Er wordt ook 
gekeken naar de kansen in de omgeving voor Reigersbos.  
 
Ruimtelijke Ordening  
Het college van B en W stelt een investeringskrediet beschikbaar voor het programma  
‘IV VTH Bouw en Gebruik’. Vanaf 1 januari 2021 is de Omgevingswet van kracht en daarvoor is het 
noodzakelijk om uiterlijk in 2019 een nieuw softwarepakket te hebben. Voor de vernieuwing van de 
software systemen is een aanvullend krediet nodig van 3,2 miljoen euro.  
 
Het college van B en W stelt het gewijzigde Uitwerkingsplan Centrumeiland tranche 2 vast. Het 
uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van het zuidwestelijke deel van Centrumeiland juridisch en 
planologisch mogelijk en wordt het definitieve toetsingskader om omgevingsvergunningen te 
verlenen. Er zijn tegen het plan geen zienswijzen ingediend.  
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Ruimtelijke Ordening  
Het college van B en W stelt het bestemmingsplan Bredius en stemt in met hogere waarden voor de 
geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vast. Het bestemmingsplan maakt de 
ontwikkeling van onder meer de bouw van 150 woningen, waarvan 80% in het middensegment huur 
en 20% koopwoningen mogelijk. Daarnaast komt er 400 tot 1000m² voor maatschappelijke en 
culturele voorzieningen. Voor de totstandkoming van het bestemmingsplan is een uitgebreid 
participatie-, en inspraakproces gevolgd.   
 
Het college van B en W legt het ontwerpwijzigingsplan NDSM-werf West ter inzage voor samen met 
het ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden. Het wijzigingsplan heeft tot doel om een 
hoogbouwaccent van 60 meter op een deel van kavel B10 op het NDSM terrein mogelijk te maken. 
 
Grondzaken  
Het college van B en W stelt het definitief ontwerp vast van het buurtpark ‘Amstelkwartier in 2e fase 
weststrook’. Het definitief ontwerp is onderwerp van het plangebied Overamstel waar een 
transformatie plaatsvindt van een bedrijventerrein tot een gemengd woonwerkgebied. Het park 
komt centraal te liggen in het Amstelkwartier en verbindt hiermee de eerste en tweede fase van de 
gebiedsontwikkeling. 
 
Het college van B en W stemt in met de Investeringsnota Vreeswijkpad en het beschikbaar stellen 
van een krediet. Aan het Vreeswijkpad in Gaasperdam komt ruimte voor woningbouw door de 
nieuwbouw van basisschool De Knotwilg.  
 
Het college van B en W stemt in met de allonge bij de bestuursovereenkomst van 11 juni 2015 tussen 
de gemeente Amsterdam en het COA over het AZC in de Houthaven. Daarin wordt bepaald dat op 
bestuurlijk niveau gesprekken worden gevoerd met het COA over een andere ontwikkellocatie in 
Amsterdam, in geval het plan niet in de Houthaven kan worden gerealiseerd. 
 
Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit 
Het college van B en W stemt in met de ‘Bestuursopdracht Regieslots’. Met als doel de 
wegwerkzaamheden van stad te kunnen blijven uitvoeren en tegelijkertijd de bereikbaarheid en 
leefbaarheid in regio, stad en buurt te waarborgen. 
 
Het college van B en W stelt een uitvoerings- en kredietbesluit vast voor de vervanging van de 
Bullebak (brug149). In 2017 is gestart met de voorbereiding om de Bullebak (brug 149) te vervangen. 
De aanpak van de brug is complex vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen, omliggende 
(oude) kademuren, er rijden trams en bussen overheen en de brug ligt in een calamiteitenroute voor 
de brandweer. In 2018 heeft de raad een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor het opstellen 
van het contract en de voorbereidingen. De vervanging van de brug start in augustus 2020. 
 
ICT en Digitale Stad 
Het college van B en W stelt de ‘Sourcing en open source strategie’ van de gemeente Amsterdam 
vast. De strategie beschrijft de visie van de gemeente Amsterdam op de samenwerking met de markt 
in de context van de digitale transformatie van de stad. De uitgangspunten zijn: zoveel mogelijk 
hergebruik van bestaande middelen, het gebruik van standaarden en het proactief beschikbaar 
stellen van de door de gemeente Amsterdam ontwikkelde producten. 
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ICT en Digitale Stad 
Het college van B en W stelt de ‘Bestuursopdracht I-domein’ vast. Bij de Voorjaarsnota 2019 is 
geconstateerd dat er financieringsproblemen zijn voor een deel van het I-domein van de gemeente. 
Het college doet voor het eind van het jaar een voorstel over het I-domein. Dit voorstel bevat in ieder 
geval een formulering van een duidelijke koers voor digitalisering binnen de gemeente, een voorstel 
tot herverdeling van de middelen binnen het I-domein, een voorstel voor een werkwijze, inrichting en 
aansturing van het gehele I-domein. 
 
 

B-besluiten  
 
■■■ 
 
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/

