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Samenvatting 
Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met verlenging van het verdere traject 

van de visie 2030. 
 

Wat is de juridische grondslag? 

De gemeenteraad heeft drie functies: 

 De burgers vertegenwoordigen (volksvertegenwoordigende rol); 

 Het vooraf en achteraf controleren van het beleid van het college van B&W en 

van de burgemeester (controlerende rol); 
 Het bepalen van het beleid op hoofdlijnen (kaderstellende rol). 

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente en is daarmee 

het bestuursorgaan dat de visie 2030 vaststelt. Ook de vertegenwoordigende rol komt 

aan bod door het participeren in het traject. De controlerende rol oefent u uit tijdens 

het proces en door middel van het bespreken van het eindverslag. 

Tevens heeft de raad het budgetrecht. 
 
Wat is de voorgeschiedenis? 
In mei 2009 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de visie 2020 voor de 

gemeente Ouder-Amstel vastgesteld. Dit is gebeurd na een uitgebreid proces waarbij 

de bevolking op diverse manieren is betrokken. Deze visie is door de gemeenteraad 

opnieuw bezien, wat geleid heeft tot het heroriëntatiekader 2013. In juli 2017 heeft de 

raad besloten om een visietraject voor de toekomst te gaan organiseren. Dit traject 

had naast het doel om een algemene visie voor der gemeente op te stellen als 

subdoelen: 

- De basis te leggen voor de omgevingsvisie, welke conform de nieuwe 

Omgevingswet verplicht wordt. 

- De inwoners te betrekken bij de gemeente, tevens bedoeld als opkomst 

bevorderende maatregel. 

 

In 2017 heeft de raad besloten om een nieuw visietraject in te gaan. In de 

commissievergadering is stil gestaan bij voor welk jaar de visie moet gelden. Hierbij is 

geconstateerd dat 2030 gebruikt wordt als jaartal, zonder dat er daarmee iets wordt 

vastgelegd voor het specifieke jaar. Het jaartal wordt gebruikt als indicatie van een 

tijdshorizon 2030-2040. 

Daarnaast is kritisch gekeken naar het budget. Daarbij is de vraag gesteld of externe 

inhuur voor dit bedrag noodzakelijk is. De raad heeft uiteindelijk ingestemd met het 

voorliggende voorstel. 

 
Waarom dit raadsvoorstel? 



 
 

Pagina 2 van 3 

In augustus 2017 zijn we gestart met het traject om te komen tot een visie 2030. Er 

zijn twee visiegroepen ingesteld (vanuit de raad en vanuit de inwoners). Er zijn 

verschillende bijeenkomsten gehouden voor de visiegroepen raad en inwoners om de 

gemeente te schouwen en een analyse te maken van de ontwikkelingen die op ons 

afkomen. Inmiddels zijn de mogelijke toekomstbeelden nagenoeg gereed en worden 

deze in januari/februari aan de samenleving voorgelegd. Dat wil zeggen dat de 

participatie nu kan worden verbreed. 

In de visiegroep raadsleden en visiegroep inwoners, die het proces begeleiden, is 

geconstateerd dat het belangrijk is om aan goede interactie te doen. Het betrekken 

van alle inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente wordt als grote 

meerwaarde voor dit project gezien. 

Dit betekent wat voor het proces. Zoals u bekend kost participatie tijd. Tijd om de 

inwoners, organisaties en bedrijven uit te nodigen en hen een goed programma voor 

te leggen. 

Door de inwoners bij alle processtappen te betrekken levert dit nieuwe inzichten op. 

Tegelijkertijd levert het participatietraject een prachtige uitwisseling op, waarbij de 

inwoners een beter zicht krijgen op het functioneren van de gemeente en de keuzes 

die de gemeenteraad moet maken en raadsleden en ambtenaren een schat aan 

informatie over wat leeft in de samenleving. 

Gedurende het proces is met de visiegroepen besproken dat het proces belangrijker is 

dan het tempo. Het is daarbij niet noodzakelijk om de deadline van klaar voor de 

raadsverkiezingen te halen, omdat het juist mooi is om ook de nieuwe raad te laten 

meedelen in het participatie traject. Daarnaast is het visietraject een uitgelezen kans 

om ook de nieuwe burgemeester goed in te werken. De visiegroep van de raad heeft 

het uitgangspunt zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid ondersteund in de laatste 

bijeenkomst op 6 december 2017. 

 
Wat gaan we doen? 
Dit betekent een langere doorlooptijd van het traject met uiteindelijk beoogde 

vaststelling van de visie rond de zomer van 2018. Het betrekken van inwoners in dit 

traject kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren. 

Een langere doorlooptijd betekent meer contactmomenten met de inwoners, 

organisaties en bedrijven. Dat kan niet met alleen interne uren opgelost. Dit betekent 

dus meer inzet van de projectleider en kost middelen om de doelgroep te bereiken 

(communicatie en locatie). Vanzelfsprekend wordt bezien hoe dit zo kosteneffectief tot 

stand kan worden gebracht. Ook hierbij zijn de visiegroepen raadsleden en inwoners 

betrokken. 

 

We willen aan u voorstellen om in te stemmen met het verdere traject van de visie 

2030 en hiervoor een aanvullend budget beschikbaar te stellen.  

 

Wat is het maatschappelijk effect? 
In het algemeen een breed gedragen toekomstvisie en een integraal kader voor het 

beleid en de opgaven van de komende jaren.  

De visie 2020 heeft het kader gevormd voor verschillende projecten en ontwikkelingen 

zoals DNK, de ontwikkeling van Dorpshart Duivendrecht etc. en de keuzes die we de 

afgelopen jaren gemaakt hebben. Met de visie 2030 willen we wederom een integraal 

en verbindend kader scheppen voor nieuwe ontwikkelingen zoals de groei van de 

gemeente door de ruimtelijke opgaven, de ruimtelijke projecten en de Omgevingswet. 

De visie zal dan ook het kader zijn voor de Omgevingsvisie die vanuit de 

Omgevingswet verplicht wordt. 

Daarnaast ontstaat door het visietraject een interactie tussen inwoners, organisaties 

en bedrijven en de gemeente die leidt tot wederzijds begrip en helderheid voor het 

functioneren van de gemeente. Dit werkt opkomst bevorderend bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Het visietraject is tevens onderdeel van het werkprogramma van de nieuwe 

burgemeester, de nieuwe raadsleden en het aankomende college. 



 
 

Pagina 3 van 3 

 
 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De visie kan worden opgesteld zonder extra inzet. Dit betekent dat de visie nu wordt 

geschreven en met minimale participatie wordt voltooid. Dit project zal dan rond het 

huidige budget voltooid kunnen worden en rond april gereed zijn. 

Hiermee vinden wij echter dat een kans gemist wordt voor het betrekken van alle 

belanghebbenden en aan het belang dat door u wordt gehecht aan participatie en doet 

geen recht aan de betrokken visiegroep inwoners die erg enthousiast en betrokken 

zijn.  

 
Wat hebben we hiervoor nodig? 
Inzet van college, gemeenteraad, medewerkers en inwoners, organisaties en 

bedrijven.  

Voor de extra participatie in het visietraject is een aanvullend bedrag nodig van € 

15.000, excl. btw. Dit bedrag is benodigd voor de inzet van de externe projectleider 

en aanvullende communicatie en participatie.  

De visie 2030 hangt nauw samen met o.a. de grote ruimtelijke opgaven voor Ouder-

Amstel, de Omgevingsvisie, het cultureel erfgoedbeleid en biedt daarmee een 

integraal kader voor de ruimtelijke projecten en ontwikkelingen in Ouder-Amstel.  

Voorgesteld wordt om het aanvullende budget net als het huidige budget te dekken uit 

de reserve ruimtelijke projecten. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

College, gemeenteraad, medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel en Duo+ en de 

inwoners, organisaties en bedrijven van de gemeente Ouder-Amstel. 

 
Wat is het vervolg? 

Gezien de huidige werkdruk van de gemeenteraad wordt u voorgesteld dat de 

concept-visie alleen wordt besproken met de visiegroep uit de huidige gemeenteraad 

(maart 2018) en er geen aparte raadsbehandeling plaats vindt. Vanzelfsprekend wordt 

de hele raad geïnformeerd. 

Vervolgens zal de nieuwe gemeenteraad de concept-visie met de inwoners van Ouder-

Amstel bespreken. In overleg met de griffie zal worden bezien hoe dit past binnen het 

programma van de nieuwe raad. De visie wordt door de nieuwe gemeenteraad 

vastgesteld rond de zomer. 

 
Hoe monitoren en evalueren we? 

Van het visietraject 2020 is een eindverslag opgemaakt. Ook na afloop van dit traject 

wordt een eindverslag opgesteld. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

L.J. Heijlman J. Langenacker 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2018, nummer 

2018/07 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1. In te stemmen met het vervolgtraject van de visie 2030; 

2. Een aanvullend budget van € 15.000,-,excl. BTW ten laste van de reserve 

ruimtelijke projecten beschikbaar te stellen voor het visietraject 2030. 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets J. Langenacker 

 

 


