
      

Bundel van de Commissie Burger en Bestuur van 8 februari 2018

 

 

 

1 19:30 - Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.

Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.

2 Beeldvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

2.a 19:45 - Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief (verkeers-)deelproject Kerkstraat en Kerkbrug
(2018/05)
Voorgesteld besluit:
- Voor de definitiefase van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel € 26.000 te onttrekken aan de
bestemmingsreserve “ontwikkeling ruimtelijke projecten”;
- Voor de definitie- en ontwerpfase van Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug een krediet van € 205.000
beschikbaar te stellen;
- Dit krediet te activeren en in vijf jaar af te schrijven.

Dossier 781 voorblad

Raadsvoorstel 2018/05: Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief (verkeers-)deelproject
Kerkstraat en Kerkbrug

Raadsbesluit 2018/05: Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief (verkeers-)deelproject
Kerkstraat en Kerkbrug

Projectplan Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Projectplan Verkeersproject Kerkbrug en Kerkstraat

Memo college over financiering onderzoek Kerkbrug

20161103 Aangenomen motie CDA NB GL D66 OAA Bereikbaarheid centrum Ouderkerk aan de Amstel

2.b 20:20 - De gemeentelijke organisatie in 2018 (2018/08)
Voorgesteld besluit:
1. €120.000 beschikbaar te stellen voor formatie-uitbreiding conform de bij het raadsvoorstel behorende
bijlage
2. In te stemmen met de overige formatie-uitbreiding en deze te verwerken middels de egalisatiereserve
projecten

Dossier 785 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2018/08: De gemeentelijke organisatie in 2018

De gemeentelijke organisatie in 2018

2.c 20:40 - Vervolgtraject visie 2030 (2018/07)
Voorgesteld 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.

Raadsvoorstel en -besluit 2018/07: Vervolgtraject visie 2030

2.d 21:00 - SCHORSING 15 MINUTEN
3 Oordeelsvorming

Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
3.a 21:15 - Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief (verkeers-)deelproject Kerkstraat en Kerkbrug

(2018/05)



Voorgesteld besluit:
- Voor de definitiefase van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel € 26.000 te onttrekken aan de
bestemmingsreserve “ontwikkeling ruimtelijke projecten”;
- Voor de definitie- en ontwerpfase van Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug een krediet van € 205.000
beschikbaar te stellen;
- Dit krediet te activeren en in vijf jaar af te schrijven.

3.b 21:35 - De gemeentelijke organisatie in 2018 (2018/08)
Voorgesteld besluit:
1. €120.000 beschikbaar te stellen voor formatie-uitbreiding conform de bij het raadsvoorstel behorende
bijlage
2. In te stemmen met de overige formatie-uitbreiding en deze te verwerken middels de egalisatiereserve
projecten

3.c 21:50 - Vervolgtraject visie 2030 (2018/07)
Voorgesteld 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.

4 Overleg met het college
4.a 22:05 - Vragen aan het college
4.b 22:15 - Lange termijn agenda

Lange termijn agenda

4.c 22:20 - Regionale aangelegenheden
-	Samenwerking DUO+
-	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
-	Openbare Gezondheidszorg Amstelland
-	Vervoerregio Amsterdam
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg

5 22:25 - Rondvraag
6 Sluiting
7 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

7.a Vertegenwoordiger algemeen bestuur Groengebied Amstelland (2018/04)
Voorgesteld besluit:
Mevrouw J. Langenacker aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van het Groengebied Amstelland.

Dossier 779 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2018/04: Vertegenwoordiger algemeen bestuur Groengebied Amstelland

7.b Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) 2018 (2018/06)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de begroting 2018 van stichting Openbaar Onderwijs Primair.

Dossier 778 voorblad

Raadsvoorstel 2018/06: Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) 2018

Raadsbesluit 2018/06: Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) 2018

1. Begroting St OOP 2018

2. Vragen GMR leden

3. Instemming en goedkeuring begroting 2018 St OOP

7.c Controleprotocol 2017 en volgende jaren (2018/01)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met:
1. Controleprotocol 2017 en volgende jaren
2. Jaarlijkse aanpassing van het normenkader door het college

Dossier 727 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2018/01: Controleprotocol 2017 en volgende jaren

Controleprotocol en normenkader 2017 en volgende jaren

7.d Archiefverordening (2018/13)
Voorgesteld besluit:
De Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 2018 vast te stellen.

Dossier 711 voorblad

Raadsvoorstel 2018/13: Archiefverordening

Raadsbesluit 2018/13: Archiefverordening



 

7.e 11e wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam (2018/14)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het voorstel tot 11e wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio
Amsterdam.

Raadsvoorstel en -besluit 2018/14: 11e wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

1. Bijlage Artikelsgewijze toelichting op de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling

2. Bijlage tekst 11e wijziging Gemeenschappelijke Regeling inclusief wijzigingen

3. Bijlage tekst 11e wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Begeleidende brief bij 11e wijziging GR Vervoerregio



2.a Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief (verkeers-)deelproject Kerkstraat en Kerkbrug (2018/05)

1 Dossier 781 voorblad.pdf 
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1 Raadsvoorstel 2018/05: Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief (verkeers-)deelproject Kerkstraat en Kerkbrug 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/05 
 

 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief 

(verkeers-)deelproject Kerkstraat en Kerkbrug 

portefeuillehouder : C.C.M. Korrel-Wolvers 

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

Samenvatting 

Voorgesteld wordt om een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 

205.000,- voor project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief definitie- en 

ontwerpfase van (verkeers-)deelproject Kerkstraat en Kerkbrug. 

 

Wat is de juridische grondslag? 

Het budgetrecht dat ingevolge de Gemeentewet bij de raad ligt. 

    

Wat is de voorgeschiedenis? 

Al zeker sinds de stedenbouwkundige visie van Krier, ‘Een visie voor Ouderkerk’, uit 2002 

is er een ambitie om van het Kampje het kloppende hart van het dorp te maken, waarbij 

bedrijvigheid, levendigheid en plezier bij elkaar komen. Het Kampje zou een visitekaartje 

moeten zijn voor de lokale economie, een ontmoetingsplek voor inwoners en een 

trekpleister voor bezoekers. Deze ambitie is opgenomen in de Collegeagenda 2014-2018. 

Voorwaarde daarvoor is dat het Kampje zo veel mogelijk wordt vrijgemaakt van 

parkeerplaatsen, zodat de open ruimte beschikbaar komt voor recreatieve doeleinden.  

 

Op 6 april 2016 is een intentieovereenkomst gesloten met K4, waarin is geregeld dat K4 

een financiële bijdrage aan de onderzoeksfase levert van maximaal € 50.000 voor de 

ontwikkeling van de ‘voormalige Rabobank’. Uw raad heeft bij besluit van 16 juni 2016, 

nummer 2016/23, ingestemd met een begrotingswijziging en aldus een budget van € 

50.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de onderzoeken conform de 

intentieovereenkomst. Daarna zijn onderzoeken op het gebied van archeologie, verkeer 

en parkeren en marktverkenning naar de winkel- en horecabehoefte uitgevoerd. De 

onderzoeksresultaten zijn op 30 maart 2017 tijdens een informele bijeenkomst met uw 

raad en op 19 april 2017 tijdens een bewonersbijeenkomst met belanghebbenden 

besproken. Het stedenbouwkundig onderzoek is stilgevallen doordat afscheid is genomen 

van de projectleider en een nieuwe projectleider is aangetrokken. Uw raad is bij memo 

van 12 september 2017 hierover geïnformeerd. 

 

De verkeersveiligheid op de Kerkbrug (ook wel Korte Brug genoemd) en Kerkstraat is een 

steeds weer terugkerend onderwerp op de politieke agenda. De reden daarvoor is 

gelegen in het feit dat de monumentale Kerkbrug erg smal is en feitelijk niet geschikt 

voor het gemotoriseerde verkeer dat er in combinatie met het langzaam verkeer (in twee 

richtingen) over heen gaat. Om de verkeersveiligheid te borgen heeft het college na een 

proefperiode op 18 oktober 2011 besloten de verkeersafsluiting van de Kerkstraat en 

Kerkbrug tijdens schooltijden (begin en eind) voor onbepaalde tijd te continueren. Aan 

beide zijden van de Kerkbrug wordt de straat op de tijdstippen dat het fietsverkeer naar 

school rijdt, handmatig afgesloten met afsluitpalen. Door de verdere groei van Ouderkerk 

aan de Amstel in de afgelopen jaren is de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer over de 

Kerkbrug verder gestegen, waardoor de spanning tussen de verschillende 

verkeerssoorten is toegenomen, de verkeersveiligheid in het geding komt en de 

noodzaak wordt gevoeld om ingrijpendere verkeersmaatregelen te nemen. 
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Bij besluit van 3 november 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college 

wordt opgeroepen: 

 om samen met de leiding en de bewonerscommissies van de centra ‘Ons Tweede 

Thuis’ en ‘Zorgcentrum Theresia’ te onderzoeken welke verbeteringen in de 

looproutes wenselijk en mogelijk zijn teneinde de zelfstandige bereikbaarheid van het 

dorpscentrum Ouderkerk voor alle bewoners van de centra te optimaliseren; 

 hierbij gebruik te maken van de expertise van het ‘Overleg Lichamelijk 

Gehandicapten Amstelland’; 

 de raad op basis van voornoemd onderzoek een plan aan te bieden omtrent de 

resultaten van voornoemd onderzoek, waaronder de financierbaarheid (inclusief 

mogelijke eigen bijdragen van de centra en mogelijke externe subsidiemogelijkheden) 

van benodigde acties tot realisatie van de op basis van het onderzoek benodigde 

verbeteringen in de looproutes. 

Het belangrijkste obstakel op deze looproute is de Kerkbrug, onder andere vanwege de 

hoogteverschillen en de helling. Daarnaast zijn ook de oversteek van de Rondehoep Oost 

en de inrichting van de Kerkstraat tussen Kerkbrug en het Kampje voor de bruikbaarheid 

van deze looproute van belang. 

 

Daarnaast wordt in het rapport ‘Veilige school- en thuisroutes Ouderkerk aan de Amstel’ 

de Kerkbrug als één van de knelpunten aangeduid. Een integrale aanpak met 

bovenstaande motie is wenselijk. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 

Met dit raadsvoorstel informeren wij uw raad over het door ons college vastgestelde 

Projectplan definitiefase Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (het Kampje) alsmede 

het Projectplan verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug (deelproject van Centrumplan 

Ouderkerk aan de Amstel). Aangezien er in de begrotingen voor 2017 en 2018 geen 

middelen zijn opgenomen voor het verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug is een 

voorbereidingskrediet noodzakelijk voor de uitvoering van dit deelproject van 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. 

 

Wat gaan we doen? 

Het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel is een bijzonder complex project, 

omdat het relaties heeft met diverse zaken buiten het projectgebied rondom het Kampje. 

Denk hierbij onder andere aan een eventuele verplaatsing van de supermarkt van de 

huidige locatie bij ’t Haventje naar een locatie aan het Kampje of een andere locatie in 

het dorpscentrum. Daarnaast speelt de problematiek van de verkeersveiligheid in de 

Kerkstraat en op de Kerkbrug. Noodzakelijk is dat deze verkeersproblematiek 

projectmatig wordt aangepakt en dat in de definitiefase een tweetal onderzoeken wordt 

uitgevoerd, zodat een goed onderbouwd bestuurlijke besluit kan worden genomen over 

het al dan niet doorvoeren van verkeersmaatregelen op de route Kerkstraat – Kerkbrug – 

Rondehoep Oost. In dit kader wordt het Verkeerscirculatieplan van de kern Ouderkerk 

aan de Amstel uit 2007 geactualiseerd. Vanuit het oogpunt van kostenefficiency is het 

verstandig om tegelijk met deze actualisatie de gevolgen van mogelijke andere 

grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de kern Ouderkerk aan de Amstel mee te 

nemen en dus het verkeerscirculatieplan uit 2007 te vervangen. 

 

Het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel zal worden vervolgd met de 

uitvoering van het door het college vastgestelde Projectplan definitiefase Centrumplan 

Ouderkerk aan de Amstel (het Kampje) alsmede Projectplan verkeersproject Kerkstraat 

en Kerkbrug (deelproject van Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel). 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 

Het maatschappelijk effect is een integrale gebiedsvisie voor het centrum van Ouderkerk 

aan de Amstel, waarvoor maatschappelijk en politiek draagvlak bestaat. Deze 
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gebiedsvisie wordt vastgesteld door uw raad, waarna het project wordt vervolgd met de 

volgende projectfase (ontwerpfase).  

 

Het maatschappelijk effect in het kader van het verkeersproject is gedegen onderzoek 

naar een verkeersveilige verbinding op de route Kerkstraat – Kerkbrug – Rondehoep 

Oost, waarbij de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers als (oudere) voetgangers 

en fietsers, waaronder schoolgaande jeugd, wordt verbeterd en de bereikbaarheid van 

het dorpscentrum van Ouderkerk aan de Amstel afdoende blijft gewaarborgd. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 

Het continueren van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel is noodzakelijk 

en urgent vanwege onderstaande ontwikkelingen: 

1. De aankoop van het voormalige pand van de Rabobank door K4. 

2. De plannen van de Portugees-Israëlitische Gemeenschap om de begraafplaats Beth 

Haim aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor een brede doelgroep. 

3. De plannen van het Historisch Museum Ouder-Amstel aan de Kerkstraat 5. 

Deze initiatieven maken het voor de gemeente Ouder-Amstel wenselijk een integrale en 

uitgewerkte visie te maken voor het gebied, zodat richting en sturing kan worden 

gegeven aan de mogelijke ontwikkelingen binnen het gebied.  

 

Zaak is de dat ontwikkelingsplannen voor het Centrumplan duurzaam en toekomstvast 

zijn en dat de heringerichte openbare ruimte van Kerkstraat en het Kampje niet na 

enkele jaren hoeft te worden aangepast, omdat blijkt dat alsnog verkeersmaatregelen op 

de route Kerkstraat – Kerkbrug – Rondehoep Oost noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat 

de verkeersveiligheid ernstig in het geding is. Om die reden kan niet gewacht worden 

met het onderzoek in het kader van verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug. 

 

Alternatief is dat het voorbereidingskrediet niet beschikbaar wordt gesteld. Gevolg 

hiervan is dat eigenlijk niet mogelijk is een duurzame en toekomstvaste 

ontwikkelingsvisie voor het centrum te maken. Externe partijen zullen dan niet meer 

wachten op een integrale visie van de gemeente op het gebied en hun eigen plan 

trekken. Dit zal een eindbeeld opleveren waarvan de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk 

lager zal liggen dan bij een integrale visie, waarbij de uitkomst groter is dan de som der 

delen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 

De kosten van de definitiefase van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 

passen binnen de ramingen zoals ze in de begrotingen voor 2017 en 2018 zijn 

opgenomen voor dit project, waarbij de hogere lasten in 2018 worden gecompenseerd 

door lagere lasten in 2017. In de jaarrekening 2017 zal een lager dan geraamd bedrag 

aan de bestemmingsreserve “ontwikkeling ruimtelijke projecten” worden onttrokken. De 

aanwending van deze reserve in 2018 moet € 26.000 hoger zijn dan nu geraamd. 

 

De kosten van onderzoek en ontwikkeling (zijnde interne uren en externe 

(onderzoeks)kosten) in het kader van (verkeers-)deelproject Kerkbrug en Kerkstaat van 

totaal € 205.000 kunnen worden geactiveerd. De voorwaarden voor het activeren van 

deze kosten zijn nader omschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (art. 34 

en 64, lid5). De voorwaarden bepalen dat deze kosten alleen dan mogen worden 

geactiveerd, als de plannen over het actief waarvoor de kosten worden gemaakt al 

redelijk omlijnd zijn, technisch uitvoerbaar zijn en de kosten zijn in te schatten. Voor de 

kosten van onderzoek en ontwikkeling geldt een maximale afschrijvingstermijn van 5 

jaar. Afschrijving over het investeringsbedrag vindt plaats met ingang van het eerste 

jaar, volgend op het jaar waarin de investering gereed is. Inclusief de aan dit project toe 

te rekenen inzet van eigen personeel en capaciteit van Duo+ betekent dit dat in de 

begroting van 2019 rekening moet worden gehouden met afschrijvingslasten van € 

41.000. De structurele afschrijvingslasten van € 41.000 worden meegenomen bij het 

samenstellen van de Kadernota.  
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Actieve participatie van de stakeholders is van groot belang voor het draagvlak voor de 

gebiedsvisie voor het Kampje. Het vormgeven van het participatietraject is echter pas 

zinvol als er duidelijkheid is over de kop en de staart van het project. In concreto 

betekent dit dat er eerst duidelijkheid moet zijn over de belangrijkste uitgangspunten 

van dit project, namelijk duidelijkheid over het al dan niet verplaatsen van de 

supermarkt van ’t Haventje naar een locatie aan het Kampje alsmede de gewenste 

oplossing van het parkeren op het Kampje. Zonder deze duidelijkheid is ook niet duidelijk 

wat de mate van verandering is en wat de mate van invloed is die je de projectomgeving 

geeft om te participeren in het project. 

 

Bij de vaststelling van het Projectplan Centrumplan door het college worden de inwoners 

over dit besluit geïnformeerd. Hierbij wordt via een persbericht en op de website duidelijk 

gemaakt: 

 Waarom het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel wordt opgestart. 

 Hoe het project wordt aangepakt. 

 Wanneer de projectomgeving bij het project wordt betrokken. 

Daarbij wordt aangegeven dat eerst een tweetal onderzoeken (locatieonderzoek naar 

supermarkt en vervolgonderzoek naar parkeren) worden afgerond voordat een doorstart 

wordt gemaakt met het opstellen van een gebiedsvisie voor het Centrumplan Ouderkerk 

aan de Amstel. Belanghebbenden en overige inwoners worden op dat moment nader 

geïnformeerd over het te volgen participatietraject. 

 

Wat betreft het verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug richt de communicatie zich op 

het zorgen voor een heldere en duidelijke boodschap waarom we het noodzakelijk vinden 

de verkeersveiligheid te verbeteren. Qua proces wordt gekozen voor het vroegtijdig 

betrekken van belanghebbenden en het laten zien dat we aandacht hebben voor de 

diversiteit van belangen. Tegelijkertijd wordt aangegeven op welke zaken doelgroepen 

invloed kunnen uitoefenen en in welke mate. Voorstel is dan ook belanghebbenden al te 

betrekken bij het bespreken van onderzoeksaanpak en onderzoeksresultaten, 

voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming over het oplossingsmodel. Het voorstel is 

belanghebbenden bij elkaar te brengen in een werkgroep/klankbordgroep. Op die manier 

haken ze in een vroeg stadium aan bij het proces. De werkgroep heeft een verbindende 

rol naar de rest van de inwoners en ondernemers. Daarbij is het cruciaal de inbreng van 

de werkgroepleden serieus te nemen. We zijn daarbij transparant over hoe we de 

inbreng van de belanghebbenden verwerken. Het voorgaande wordt uitgewerkt in een 

Communicatie (uitvoerings)plan.  

 

Wat is het vervolg? 

Wanneer de gemeenteraad het gevraagde voorbereidingskrediet ter beschikking stelt, 

worden de onderzoeken vervolgd c.q. opgestart overeenkomstig het door ons college 

vastgestelde Projectplan definitiefase Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (het 

Kampje) alsmede Projectplan verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug (deelproject van 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel). De onderzoeken in het kader van het 

verkeersproject hebben betrekking op de gevolgen van mogelijke verkeersmaatregelen 

op de route Kerkstraat – Kerkbrug – Rondehoep Oost voor de detailhandelsvoorzieningen 

in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel alsmede het actualiseren van het 

verkeerscirculatieplan Ouderkerk aan de Amstel uit 2007. Verwachting is dat wij in het 

tweede kwartaal 2018 uw raad consulteren over het te kiezen oplossingsmodel. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 

Uw raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken en 

wordt overeenkomstig het vastgestelde Projectplan betrokken in het proces om te komen 

tot een integrale gebiedsvisie voor centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.  
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In het kader van het verkeersproject wordt uw raad geïnformeerd over de uitkomsten 

van de uitgevoerde onderzoeken en geconsulteerd over het te kiezen oplossingsmodel. In 

de ontwerpfase wordt uw raad geïnformeerd over de uitwerking van het gekozen 

oplossingsmodel voor de route Kerkstraat – Kerkbrug – Rondehoep Oost alsmede 

mogelijk wegtracés elders in het dorp die aanpassing behoeven vanwege de 

doorstroming en verkeersveiligheid indien wijzigingen in de verkeersstructuur worden 

doorgevoerd. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,          de burgemeester, 

 

 

 

    

L.J. Heijlman          J. Langenacker  
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1 Raadsbesluit 2018/05: Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief (verkeers-)deelproject Kerkstraat en Kerkbrug 

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

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

2018/05, 

 

 

BESLUIT : 
 

 voor de definitiefase van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel € 26.000 

te onttrekken aan de bestemmingsreserve “ontwikkeling ruimtelijke projecten”; 

 voor de definitie- en ontwerpfase van Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug een 

krediet van € 205.000 beschikbaar te stellen; 

 dit krediet te activeren en in vijf jaar af te schrijven. 

 

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
A.A. Swets J. Langenacker 
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1. Inleiding 
 

In de gemeentelijke handleiding projectmatig werken worden de volgende fasen in een 

project onderscheiden: 

 

 

 

 

Voor u ligt het projectplan voor de definitiefase van het project Centrumplan Ouderkerk 

aan de Amstel (het Kampje). In de definitiefase wordt de haalbaarheid onderzocht van 

een herontwikkeling van het Kampje inclusief enkele (on)bebouwde percelen daaraan, 

zoals de locatie waar voorheen de Rabobank was gevestigd ten noorden van het Kampje 

en het oostelijk daarvan gelegen graskeienterrein, dat momenteel in gebruik is voor lang 

parkeren en waarop gedurende de zomermaanden een poffertjeskraam staat.  

 

1.1 Aanleiding project 

 

Aanleiding voor het project is de huidige lage verblijfskwaliteit van het Kampje en de 

daaruit voortvloeiende lang gekoesterde wens om van het Kampje het kloppende hart 

van het dorp te maken, waarbij bedrijvigheid, levendigheid en plezier bij elkaar komen. 

Het Kampje zou een visitekaartje moeten zijn voor de lokale economie, een 

ontmoetingsplek voor inwoners en een trekpleister voor bezoekers. Deze ambitie is 

opgenomen in de Collegeagenda 2014-2018. 

 

Bovenstaande ambitie is al terug te vinden in ‘Een visie voor Ouderkerk’, de 

stedenbouwkundige visie van Krier, uit 2002 en wordt doorgezet in de ‘Structuurvisie’ uit 

2007. Voorwaarde daarvoor is dat het Kampje zo veel mogelijk wordt vrijgemaakt van 

parkeerplaatsen, zodat de open ruimte beschikbaar komt voor recreatieve doeleinden.  

 

In de ‘Structuurvisie’ is verder opgenomen dat de eigen identiteit van de gemeente 

Ouder-Amstel versterking behoeft, onder andere door: 

 Verder versterken van Ouderkerk aan de Amstel als pleisterplaats (cultuurhistorie, 

horeca). 

 Qua woningbouw overwegend inzetten op herstructurering en verdichting in de 

kernen. 

 Benadrukken aantrekkelijkheid voor toerisme in de gehele gemeente (routes, 

aanlegplaatsen, verblijfshoreca). 

 Handhaven van lokale bedrijvigheid en inzetten op revitalisering en herstructurering. 

 

Deze beleidsuitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de ‘Beleidsambitie Economie 

Ouder-Amstel 2013’ en het ’Actieprogramma Uitbouwen van de toeristisch-recreatieve 

potentie’ uit 2016. Zie verder paragraaf 2.3 Beleidskader. 

 

Eind 2015 zijn er drie ontwikkelingen die de herontwikkeling van het Kampje urgentie 

geven, te weten: 

1. De aankoop van het voormalige pand van de Rabobank door K4. 

2. De plannen van de Portugees-Israëlitische Gemeenschap om de begraafplaats Beth 

Haim aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor een brede doelgroep. 

3. De plannen van het Historisch Museum Ouder-Amstel aan de Kerkstraat 5. 

Deze initiatieven maken het voor de gemeente Ouder-Amstel wenselijk een integrale en 

uitgewerkte visie te maken voor het gebied, zodat richting en sturing kan worden 

gegeven aan de mogelijke ontwikkelingen binnen het gebied.  

 

Initiatief Definitie Ontwerp Realisatie Beheer 
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Afbeelding: plangebied met daarin onder 1. Voormalige Rabobank, 2. Portugees-Israëlitische begraafplaats 
Beth Haim en 3. Historisch Museum Ouder-Amstel. 

 

Na de presentatie van de onderzoeksresultaten aan de belanghebbenden in het gebied op 

19 maart 2017 zijn er nog enkele belanghebbende partijen gekomen met initiatieven, die 

des te meer aanleiding geven tot een integrale gebiedsvisie. De gemeente Ouder-Amstel 

grijpt deze kansen met beide handen aan. Met nadruk wordt erop gewezen dat door het 

opstellen van een integrale visie voor het plangebied het mogelijk is een grotere 

ruimtelijke kwaliteit te bereiken dan mogelijk is, indien de verschillende initiatieven ieder 

op zich worden ontwikkeld en gerealiseerd. Een integrale aanpak maakt het mogelijk een 

uitkomst te realiseren die groter is dan de som der delen. 

Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim 

De Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim ligt oostelijk van de Kerkstraat, deels 

verscholen achter het opgaand groen naast het graskeienterrein. De begraafplaats is in 

1614 gesticht en ca. 4 hectare groot. Op de begraafplaats liggen ca. 28.000 mensen 

begraven, waaronder veel bekende Joodse Amsterdammers uit het verleden. De 

begraafplaats heeft de status van rijksmonument. De beheerderswoning uit 1838 aan de 

Kerkstraat (Vegahuis) en het oudere Rodeamentohuis (Huis der Ommegangen) uit 1705 

aan de Bullewijk maken hier ook onderdeel vanuit. De plaatsing op de Unesco 

Werelderfgoedlijst is stilgevallen. Eigenaar van de begraafplaats is de Portugees-

Israëlitische Gemeente in Amsterdam. De begraafplaats is in erfpacht uitgegeven aan de 

Stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlitische Gemeente. Het David Henriques de 

Castro Fonds is belast met het dagelijks beheer en onderhoud en werft fondsen om dit te 

financieren. De overheidssubsidies zijn de afgelopen jaren grotendeels weggevallen, 

waardoor de begraafplaats afhankelijk is geworden van donaties en subsidiëring uit 

fondsen. Het plan is meer bezoekers naar de begraafplaats te trekken en daarmee ook 

meer inkomsten te genereren. Om dat te bereiken heeft het Castrofonds in 2015 het 

volgende plan gemaakt, dat bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Het opschonen, herstel van oude paden en maken van nieuwe paden en 

vlonderbruggen. 

2. Het bouwen van een entreepaviljoen noordelijk van het Vegahuis voor het ontvangen 

van de bezoekers, waar een film kan worden vertoond, een maquette te zien is en 

vanuit het paviljoen routes in het gebied worden begeleid. Doel is dat het nieuwe 

paviljoen gaat werken als markering van de bijzondere plek, zodat mensen bij het 

passeren, het idee krijgen dat er iets bijzonders te zien en te beleven valt. 

3. Het ontwikkelen van een app met verhalen bij circa 70 grafstenen en verschillende 

thematische routes over de begraafplaats. 
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De paden en vlonderbruggen zijn gerealiseerd. De app wordt binnenkort gelanceerd. 

Voor het bezoekerspaviljoen is de vergunning verleend. Realisatie wacht op de werving 

van de laatste fondsen. Verwachting is dat de realisatie in het voorjaar van 2018 kan 

starten. Punt van zorg is voldoende ruimte voor de stalling van fietsen, een goede plek 

om uit een boot te stappen en een plek waar de bus(sen) kunnen parkeren. 

 

 
Afbeelding: Plan voor entreepaviljoen naast Vegahuis aan de Kerkstraat 

Historisch Museum Ouder-Amstel 

In het projectgebied is aan de Kerkstraat 5 ook het Historisch Museum Ouder-Amstel 

gevestigd. Dit museum heeft als missie de verbindende rol te fungeren naar andere 

partijen, zoals de Historische Vereniging, de Joodse begraafplaats, de kerken en de 

buitenplaatsen. Het museum is de ‘spin in het web’ te midden van partijen die zich met 

erfgoed bezighouden en dit willen uitdragen naar het publiek. De ambitie van het 

museum is te groeien van 2.000 bezoekers in 2015 naar tenminste 5.000 in 2018 en 

10.000 in 2020. Dit is grotendeels afhankelijk van het succes van de Greenline (de 

busverbinding voor toeristen uit Amsterdam). Het museum is een vrijwilligersorganisatie, 

die samenwerkt met het Toeristisch Platform Ouder-Amstel en Amsterdam Marketing. 

Financiering komt vanuit de Stichting Vrienden van Museum Amstelland en een 

gemeentelijke subsidie van ca. € 30.000 voor de verbetering van het museum (zijnde ca. 

10% van de totale kosten van ca. € 323.000). Op 6 juli 2017 heeft de raad een positief 

besluit genomen om deze eenmalige bijdrage toe te kennen aan het Historisch Museum 

voor het verbouwen van het pand en het vernieuwen van de collectie. De eenmalige 

bijdrage van € 30.000 wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve 

collegeprogramma. 

 

1.2 Voorgeschiedenis 

 

Ouderkerk aan de Amstel werd aan het begin van de 11e eeuw gesticht. Het werd de 

thuisbasis van de Heren van Aemstel. De Heren van Aemstel hadden toentertijd een 

kasteel dat hoogstwaarschijnlijk heeft gestaan op een locatie waar nu de Portugees-

Israëlitische begraafplaats is gelegen. Tot circa 1350 vormde Ouderkerk aan de Amstel 

het bestuurlijke en kerkelijke centrum van Amstelland.  
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Afbeelding: Ouderkerk aan de Amstel in 1636 

 

Het Kampje was vroeger een weide die behoorde bij boerderij De Haegh en was tot 1950 

eigendom van de Portugees-Israëlitische Gemeente.  
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Afbeelding: Tekening behorende bij akte van levering uit 1950. Op het perceelgedeelte ten zuiden van de 
blauwe lijn rust een erfdienstbaarheid ten behoeve van het perceel van de Portugees-Israëlitische gemeente 
inhoudende dat deze gronden niet op een zodanige wijze mogen worden gebruikt dat daardoor het karakter van 
de aangrenzende begraafplaats wordt geschaad. 

 

Vandaag de dag wordt het plein aan de noord- en westzijde omgeven door bebouwing, 

onder andere van de Amstelkerk uit 1775 en een strook dorpsbebouwing aan de 

westzijde. Het plein zelf is nooit bebouwd geweest. Al zeker 150 jaar wordt het weitje en 

daarna plein als gemeenschapsplek gebruikt tijdens de kermis, Koningsdag, het 

Zomerfestival, de Pure markt etc. Naast deze activiteiten fungeert het plein sinds 1950 

voornamelijk als parkeerplaats voor winkelbezoekers en bezoekers van de nabij gelegen 

kerken (Amstelkerk en St. Urbanuskerk). Er lijkt in het verleden nooit sprake te zijn 
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geweest van een marktfunctie. De markt vond plaats in een ander deel van Ouderkerk 

aan de Amstel. 

 

 
Afbeelding: De Kerkstraat in 1904 met aan de linkerkant het Kampje 

 

1.3 Huidige situatie 

 

Het open gebied in Ouderkerk aan de Amstel tussen Kerkstraat, Dorpsstraat en de 

Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim wordt in de volksmond het Kampje 

genoemd. Rondom het Kampje staan karakteristieke gebouwen met uiteenlopende 

functies en gebruik: wonen, kerk, begraafplaats, museum, winkels en horeca. Het 

Kampje is een grote en wat onduidelijk omsloten ruimte, centraal in het dorp. Het 

dagelijks leven speelt zich voornamelijk af in de Dorpsstraat en bij de Kerkbrug waar een 

aantal (goedlopende) horecazaken en winkels zijn gevestigd. 

 

Op het Kampje domineert het parkeren van auto’s in de openbare ruimte. Veel fietsers 

en wandelaars passeren het Kampje, maar de verblijfskwaliteit is laag, waardoor de 

meeste niet stoppen maar enkel het gebied passeren. Bij evenementen (kermis en 

markten) verdwijnen de auto’s tijdelijk en is het Kampje het centrum van het dorpsleven.  
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Afbeelding: luchtfoto huidige situatie van het Kampje zonder de poffertjeskraam die op het grasveld staat 
oostelijk van het graskeienterrein 

 

Uit een eind 2017 ambtelijk uitgevoerde probleemanalyse van ’t Haventje is gebleken dat 

hier voor de gemeente geen echt probleem is. De problematiek rond laden en lossen 

(voor zover daar op dit moment nog sprake van is sinds de aanpassing van de laad- en 

lostijden door de supermarkt) kan worden opgelost door de invoering van venstertijden. 

Het enige probleem dat kan ontstaan is dat bij het sluiten van de supermarkt de 

leefbaarheid in het dorpscentrum verminderd. Inschatting is dat de locatie interessant 

blijft voor een supermarkt, al is het dan een andere formule of bedrijfsvoering door een 

andere exploitant c.q. ondernemer. Wel ontstaat hier een grote kans als de huidige 

supermarkt aan ’t Haventje naar elders verhuist. Dan zou aan ’t Haventje een 

verblijfsplek aan het water van de Amstel kunnen worden gecreëerd, bijvoorbeeld met 

horeca. 

 

1.4 Vorige fase 

 

In de vorige projectfase, de initiatieffase, is op 6 april 2016 een intentieovereenkomst 

gesloten met K4, waarin is geregeld dat K4 een financiële bijdrage aan de 

onderzoeksfase levert van maximaal € 50.000 voor de ontwikkeling van de ‘voormalige 

Rabobank’.  

 

De gemeenteraad heeft daarnaast bij besluit van 16 juni 2016, nummer 2016/23, 

ingestemd met een begrotingswijziging en aldus een budget van € 50.000 beschikbaar 

gesteld voor het uitvoeren van de onderzoeken conform de intentieovereenkomst. Totaal 

is er dus een budget beschikbaar van maximaal € 100.000 voor het uitvoeren van 

onderzoek op het gebied van archeologie, verkeer en parkeren en marktverkenning naar 

de winkel- en horecabehoefte. Aansluitend op deze onderzoeken wordt een 

stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd. Betreffende onderzoeken worden uitgevoerd in 

het kader van de definitiefase, waarvoor dit het projectplan is. 
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2. Projectbeschrijving 
 

2.1 Doelstelling 

 

De doelstelling van het project is om het Kampje een kloppend dorpshart voor de 

kern Ouderkerk aan de Amstel te laten zijn, waarbij bedrijvigheid, levendigheid en plezier 

bij elkaar komen. Het Kampje wordt een visitekaartje voor de lokale economie, een 

ontmoetingsplek voor inwoners en een trekpleister voor bezoekers. 

 

De kernkwaliteiten van het Kampje in de toekomst: 

1. De identiteit van het dorp is zichtbaar en voelbaar. 

2. De historie van het dorp met bijvoorbeeld Beth Haim, de karakteristieke bebouwing 

aan de Kerkstraat en de Amstelkerk komt meer tot zijn recht. O.a. door zichtlijnen op 

cultuurhistorische objecten. 

3. Een fijne verblijfsplek met genoeg levendigheid door een diversiteit aan 

centrumfuncties. Inwoners en bezoekers komen hier graag om de plek en zijn historie 

te beleven, voorzieningen te gebruiken en elkaar te ontmoeten. 

4. Economische bedrijvigheid die past bij het dorp.  

5. Kleinschaligheid, diversiteit en gezelligheid. 

6. Ruimte voor evenementen zoals de kermis, braderieën/themamarkten en 

muziekevenementen. 

7. Ruimte voor concentratie en enige groei van winkels. 

8. Een straatinrichting en aanpalende bebouwing die de openbare ruimte duidelijk vorm 

geven. 

9. Bereikbaar voor alle soorten vervoer en goede voorzieningen voor verkeer en 

parkeren. 

 

Doelstelling van het project in de definitiefase is een gebiedsvisie op te stellen voor het 

Kampje, waarin een (financieel en maatschappelijk) haalbare toekomstvisie voor het 

gebied het Kampje in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel is opgenomen in beeld 

en woord, met andere woorden een boekwerk. Onderdeel van deze gebiedsvisie is een 

Programma van Eisen voor de ontwerpfase. Met de vaststelling van deze gebiedsvisie zijn 

de kaders duidelijk voor de verdere uitwerking van de plannen in de vervolgfasen.  

 

Feitelijk is de definitiefase een haalbaarheidsfase, waarin diverse onderzoeken worden 

uitgevoerd op het gebied van archeologie, verkeer en parkeren alsmede een 

marktverkenning wordt uitgevoerd naar de winkel- en horecabehoefte. In aansluiting op 

deze onderzoeken wordt een stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd, dat moet 

resulteren in een gebiedsvisie die door de gemeenteraad wordt vastgesteld nadat een 

actief participatietraject is doorlopen. 

 

2.2 Resultaten van deze fase 

 

Inmiddels zijn de volgende onderzoeken afgerond met de oplevering van de 

onderzoeksrapporten: 

 ‘Archeologisch vooronderzoek ter plaatse van Het Kampje grenzend aan het 12e-

eeuwse machtscentrum van de heren van Amstel in Ouderkerk aan de Amstel, 

gemeente Ouder-Amstel’ Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie,  10 november 2016. 

 ‘Marktverkenning economische functies Ouderkerk aan de Amstel’, Decisio, 15 

februari 2017. 

 ‘Naar een duurzame parkeer- en verkeerssituatie voor het centrum van Ouderkerk 

aan de Amstel’, Delft Infra advies, 20 maart 2017. 

 

De resultaten van bovenstaande onderzoeken zijn op 30 maart 2017 besproken met de 

gemeenteraad tijdens een informele bijeenkomst en besproken met de belanghebbenden 

in het gebied rond het Kampje tijdens een bewonersbijeenkomst op 19 april 2017. 
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Met het stedenbouwkundig onderzoek is een start gemaakt na afronding van 

bovengenoemde onderzoeken. Op 13 maart 2017 heeft een eerste workshop 

plaatsgevonden met de interne en externe stuurgroep. In aansluiting op deze workshop 

heeft SVP in april 2017 een aanvullend stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd naar de 

supermarktruimte in de dorpskern Ouderkerk aan de Amstel, resulterend in het rapport 

‘Stedenbouwkundige verkenning supermarktruimte in dorpskern Ouderkerk aan de 

Amstel’.  

 

Begin mei 2017 is het proces stilgevallen doordat afscheid is genomen van de 

projectleider en een nieuwe projectleider is gecontracteerd.  

 

Bij besluit van 28 september 2017 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit 

genomen met als doel ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Door het 

voorbereidingsbesluit geldt een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten voor 

betreffende gronden en is het verboden om bouwwerken te slopen of andere 

bouwwerkzaamheden uit te voeren en het gebruik van gronden of bouwwerken te 

wijzigen zonder ontheffing van burgemeester en wethouders. 

 

 
Afbeelding: plangebied voorbereidingsbesluit van 28 september 2017 

 

2.3 Beleidskader 

 

De aanpak van het Kampje staat al lang vermeld in diverse beleidsdocumenten van de 

gemeente Ouder-Amstel. Reeds in 2002 komt het Kampje naar voren in de 

Stedenbouwkundige visie van Krier. Krier stelde het volgende over het Kampje: Idee 

is om met een reeks nieuwe gebouwen de ruimte aan de oostkant van het plein definitie 

te geven. “Momenteel verdwijnt deze ruimte zonder enige definitie in de Joods-Portugese 

begraafplaats en verzwakt deze de aansluiting met zowel de kerkgebouwen in zuidelijke 

richting als met de rest van het dorp bij de brug en verderop. De onduidelijkheid op het 

punt van gebruik en bouwkundige definitie vergroot bovendien het risico dat het gebied 

wordt overspoeld door autoverkeer. De nieuwe rij huizen komt op een eerbiedwaardige 



Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (het Kampje) definitief, 9 januari 2018 

  

Pagina 11 van 42 

afstand van de begraafplaats. Tussen de tuinen en de begraafplaats komt een gracht. De 

gevels van de huizen tegenover de begraafplaats moeten een eerbiedwaardige uitstraling 

krijgen en mogen niet de indruk wekken dat het daarbij de achterkant van de huizen 

betreft.” Daarnaast zat in plan Krier een halfronde loopvlonder over het water om zo een 

verbinding te realiseren tussen ’t Haventje en het Kampje bij de Amstelkerk. Bij de 

besluitvorming in de gemeenteraad op 3 december 2002 heeft de raad ingestemd met de 

realisatie van fase 1 van het Centrumplan. De raad heeft toen tevens besloten fase 2, 

waarin het Kampje inclusief de halfronde loopvlonder tussen de Amstelkerk en ’t 

Haventje zit, vooralsnog niet te realiseren. 

 

In de Structuurvisie uit 2007 staat dat: “Het gemeentelijk beleid is gericht op het 

bieden van een kwalitatief goed aanbod van winkelvoorzieningen. De gemeente heeft een 

faciliterende en stimulerende rol bij het voorzien in een goed aanbod. Marktinitiatieven 

zijn daarbij van belang. Daarnaast kunnen de ruimtelijke condities voor het vergroten 

van de aantrekkelijkheid van de beide winkelgebieden door de gemeente opgepakt 

worden… De rode draad bij het ‘Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel’ is de 

stedenbouwkundige visie van Krier. Deze visie geeft denkrichtingen voor nieuwe private 

initiatieven in de kern.” Tevens staat er in de Structuurvisie dat cultuurhistorische 

kwaliteiten dienen te worden benut als ruimtelijke dragers. De bebouwing aan de Amstel 

en de omgeving van de Portugees-Israëlitische begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel 

zijn goede voorbeelden van dergelijke dragers. De beeldkwaliteit van deze gebieden 

moet worden versterkt, waarbij de inrichting van de openbare ruimte een belangrijke 

component vormt. 

 

In de Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013 staat dat de inzet is gericht op 

de versterking van de economische positie en het optimaal benutten van de economische 

potentie van de gemeente op het gebied van toerisme en recreatie. De dorpskern 

Ouderkerk aan de Amstel kan verder toeristisch worden ontwikkeld door verbreding van 

het voorzieningenaanbod gecombineerd met het (commercieel) ontwikkelen van 

toeristische trekpleisters zoals de Joodse begraafplaats. Het voorzieningenaanbod kan 

verder ontwikkeld worden door het uitbouwen van het hoogwaardige en tegelijk 

kleinschalige karakter van de kern. Een passend voorzieningenaanbod omvat onder meer 

hoogwaardige horeca, ambachtelijke winkels, (biologische en streek-)markten en 

ateliers/galeries. Versterking van de toeristische functie (meer bezoekers en 

bestedingen) is cruciaal om het voorzieningenniveau op peil te houden. Voorzieningen 

moeten voldoende concurrerend zijn met de omgeving en aansluiten bij de vraag van de 

bezoeker (toeristen, recreanten). Dat gaat zowel om kwaliteit en variatie van het aanbod 

als over bijzondere evenementen en openingstijden (o.a. op zondag). Volgens het 

Actieprogramma Uitbouwen van de toeristisch-recreatieve potenties uit 2016 zijn 

de drie kernkwaliteiten: cultuur, historie en natuur. Het actieprogramma sluit aan op de 

marketingstrategie van project Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ) van 

Amsterdam Marketing. Ouder-Amstel is hierin onderdeel van “Amstel River Countryside”, 

waarbij bezoek te voet of boot wordt gepromoot. In actiepunt 4 wordt een centrale 

positie toegekend aan het Historisch Museum Ouder-Amstel en Beth Haim voor 

cultuurhistorische bezoekers. Het Historisch Museum fungeert als centrale uitvalsbasis 

(verbindende rol) van waaruit de toeristen worden geïnformeerd over de omliggende 

cultuurhistorische bezienswaardigheden. Beth Haim wordt ingericht als een toegankelijke 

begraafplaats met een paviljoen en app voor bezoekers. Inrichting van goede 

parkeervoorzieningen en het treffen van bijbehorende verkeersmaatregelen is daarbij 

noodzakelijk. 

 

In de beleidsnotitie Het erfgoed van Ouder-Amstel; nu en in de toekomst uit 2016 

staat dat: De gemeente waarde hecht aan cultureel erfgoed, omdat het bijdraagt aan een 

goed vestigingsklimaat en een aangename leefomgeving. Erfgoed geeft een impuls aan 

toerisme en aan de lokale economie in het algemeen. Erfgoed draagt bij aan de 

eigenheid en herkenbaarheid van de gemeente; een aspect dat in de globaliserende 

samenleving heel belangrijk is. De gemeente ziet daarbij cultureel erfgoed als een levend 
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bestand, waar iedere generatie een nieuwe laag aan toevoegt. Bij nieuwe 

gebiedsontwikkelingen vormt erfgoed een serieuze factor in de planvorming, soms 

fungeert het als aanjager voor nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld is de herinrichting 

van het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel: een historische locatie in het beschermde 

dorpsgezicht van Ouderkerk aan de Amstel. De geschiedenis en het ‘verhaal van de 

locatie’ kan het uitgangspunt vormen voor de ontwerpopgave. 

 

In het Parkeerbeleidsplan uit 2012 staat dat fase 2 van het Centrumplan van Krier nog 

gerealiseerd moet worden. Doelstelling hierbij is dat het Kampje zo veel mogelijk 

vrijgemaakt wordt van parkeerplaatsen, zodat de open ruimte beschikbaar blijft voor 

recreatieve doeleinden. Bij toekomstige uitbreiding van functies en bebouwing in het 

kader van het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel zal van te voren goed gekeken 

moeten worden naar de nieuwe parkeerbalans, die daarbij ontstaat. De fysieke ruimte in 

de dorpskern is beperkt. Indien bij nieuwe ontwikkelingen er parkeerruimte op maaiveld 

verdwijnt en er nieuwe functies worden toegevoegd, dan zal de vervangende en nieuwe 

parkeergelegenheid waarschijnlijk ondergronds moeten worden gerealiseerd. Hieraan zijn 

(veel) hogere kosten verbonden dan aan parkeren op maaiveld. Deze kosten zijn in 

eerste instantie voor rekening van de initiatiefnemer. Van de bouw van een openbare 

parkeergarage, waarvoor door de gebruiker betaald moet worden, kan een 

verdrijvingseffect uitgaan naar de woonwijken, zolang daar geen parkeerregulering geldt. 

Dit effect en de mogelijke oplossingen hiervoor zullen vooraf onderzocht moeten worden.  

 

In Energiek & Circulair; Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 

uit 2017 staat dat de focus van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid de komende 4 

jaar ligt bij de hoofdthema’s Energie en Circulaire Economie. Op het thema Energie m.n. 

kansen en mogelijkheden in de gebouwde omgeving (bestaande bouw en nieuwbouw) en 

op duurzame mobiliteit. Op het thema Circulaire Economie liggen uitdagingen o.a. op 

sluiten kringlopen en hergebruik van grondstoffen door betere ketensamenwerking en 

kiezen voor duurzame materialen. Bij nieuwbouw maximaal inzetten op duurzaamheid. 

O.a. door: 

a. Energieneutrale leefomgeving. 

b. Duurzame energievoorziening zonder gasaansluiting (all-electric). 

c. Benutten duurzame bronnen (WKO en zonne-energie). 

d. Alleen no regret maatregelen. 

 

Voor de overige relevante beleidskaders wordt verwezen naar Bijlage 1. 

 

2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

Uit het beleidskader, de uitgevoerde onderzoeken en de tussenresultaten van deze 

projectfase kunnen de volgende uitgangspunten worden gedestilleerd: 

1. De huidige verkeersstructuur blijft vanwege dit project behouden. Uit het uitgevoerde 

verkeersonderzoek blijkt immers dat de verkeersdruk door nieuwe economische 

ontwikkelingen in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel een aanpassing van de 

verkeersstructuur niet noodzakelijk maakt. Niet onderzocht is wat de gevolgen zijn 

van een mogelijke verkeersmaatregelen in de Kerkstraat en op de Kerkbrug voor de 

verkeersstructuur c.q. verkeerscirculatie. Dit wordt onderzocht in het kader van 

(verkeers-)deelproject Kerkstraat en Kerkbrug. 

2. Behoud en versterking van het beschermd dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel en 

eerbied voor de diverse monumenten. 

3. Eerbied voor archeologische bodemschatten. 

4. Versterking van het zicht op en de route naar het historisch erfgoed, zoals de 

Amstelkerk en Beth Haim. Onder andere door verbetering van de zichtlijnen, door de 

inrichting en aankleding van de openbare ruimte en media zoals informatieborden, 

interactieve applicaties (apps) en door kunst. Met name de zichtbaarheid en 

vindbaarheid van Beth Haim kan verbeterd worden, bijvoorbeeld door bebouwing op 
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het graskeienterrein naast Beth Haim. Wenselijk is plannen voor het Kampje integraal 

op elkaar af te stemmen op de lopende plannen van Beth Haim.  

5. Het Kampje als identiteitsdrager van het dorp? 

a. Dorps: kleinschalig, intiem, onthaasten, landelijk. 

b. Oud: historie alom vertegenwoordigd. Gevoel van authenticiteit. 

c. Amstel: ligging aan het water, Amstel als navelstreng tussen Ouderkerk en 

Amsterdam. 

6. Verbetering toeristische aantrekkingskracht door meer horeca en terrassen en een 

aantrekkelijk cultuurhistorisch dorpshart met een versterking van de koppeling met 

het water van de Amstel door doorgangen te maken richting de Amstelbocht (lokaal 

bekend als de Driesprong). Liefst in de vorm van direct zicht op het water of ten 

minste zeer goede en uitnodigende verbindingen naar verschillende verblijfsplekken 

aan het water. 

7. Versterking en zichtbaarder maken van de routes van en naar het Kampje (wegen, 

voetpaden, kleine steegjes, publiek toegankelijke tuinen en steigers aan het water). 

Deze wereld van paden brengt de bezoeker naar alle verborgen plekjes van 

Ouderkerk aan de Amstel. De paden moeten duidelijk en uitnodigend zijn, maar 

zonder het informele, dorpse karakter te verliezen.  

8. Wenselijk is een route c.q. verbinding tussen het Kampje en ’t Haventje. 

9. Verbetering van de verblijfskwaliteit op het Kampje, o.a. door zo min mogelijk auto’s 

zichtbaar op het Kampje en herinrichting van de openbare ruimte. De hoeveelheid 

auto’s op het Kampje wordt zo veel mogelijk teruggebracht door het lang parkeren 

elders in het dorp te situeren. Kort parkeren vindt (deels) plaats op maaiveld. Het 

parkeren dat voortvloeit uit de nieuwbouw aan het Kampje wordt in principe opgelost 

op eigen terrein. Zo ontstaat er ruimte voor recreatieve functies. 

10. Voetgangers en (recreatieve) fietsers krijgen ruim baan. Daarnaast moeten er 

voldoende en goede parkeervoorzieningen voor fietsen in het plan komen.  

11. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte moet ervoor zorgen dat iedereen 

(bewoners, het winkelend publiek en bezoekers en recreanten) zich thuis voelt. Een 

plein waar je langer blijft dan je van plan was, je blijft hangen op een terras in de 

zon, genietend van het uitzicht. Een plek waar altijd wat te doen is en waar 

regelmatig evenementen worden georganiseerd. Een plek waar je steeds weer 

terugkomt, waar je afspreekt met elkaar en elkaar ontmoet. 

12. Voldoende ruimte voor het houden van evenementen zoals de kermis. 

13. Vergroten van de kansen voor het centrum door het centraliseren, vergroten en 

sterker profileren van het winkelbestand en de horeca. Concentratie van functies 

betekent ook dat elders gebouwen vrijkomen die mogelijk alternatief bestemd 

moeten worden. Clustering van functies zorgt voor een duidelijk profiel van 

verschillende delen van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Voorgesteld wordt 

dat detailhandel zich concentreert in de Dorpsstraat en de functies horeca, ontmoeten 

en cultuurhistorie op het Kampje. 

14. Bij nieuwbouw maximaal inzetten op duurzaamheid. O.a. door: 

a. Energieneutrale leefomgeving. 

b. Duurzame energievoorziening zondergasaansluiting (all-electric). 

c. Benutten duurzame bronnen (WKO en zonne-energie). 

d. Alleen no regret maatregelen. 

15. Een half procent van de realisatiekosten gaat naar een Cultuurfonds en is bedoeld 

voor kunst en cultuur in de openbare ruimte. 

16. Ontwikkelstrategie. Gefaseerde ontwikkeling. Gebruik in tussentijd. Placemaking. 

17. Breed draagvlak bij inwoners, ondernemers en politiek. Ontwikkelingen moeten 

aansluiten op de behoefte, plannen en ambities van de huidige inwoners en 

ondernemers. 

18. Financiële haalbaarheid: De herinrichting van het Kampje zal worden bekostigd uit de 

exploitatiebijdrage(n) van ontwikkelende partijen aan het Kampje (zoals K4) alsmede 

uit de grondopbrengst uit de (gedeeltelijke) ontwikkeling van het graskeienterrein. 

(Aanvullend hierop zal een bijdrage worden gedaan uit het gemeentelijk 

onderhoudsbudget voor de openbare ruimte.) 
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In het project wordt gestreefd om aan alle uitgangspunten en randvoorwaarden invulling 

te geven, maar binnen het project kan blijken dat deze (deels) strijdig zijn met elkaar. In 

dat geval zal een onderbouwde keuze aan het college en/of de gemeenteraad worden 

voorgelegd. 

 

2.5 Projectgrenzen 

 

Het plangebied van het Centrumplan ligt op en rond het Kampje in het centrum van 

Ouderkerk aan de Amstel. In ieder geval behoren de volgende delen tot het 

projectgebied: 

 Het voormalige Rabogebouw. 

 De Kerkstraat en de bebouwing westelijk daarvan exclusief de Kerkbrug. 

 Het westelijk deel van het Kampje: het terrein dat momenteel wordt gebruikt als 

parkeerterrein (parkeerregulering: blauwe zone) begrensd door de Kerkstraat en de 

Korendragerstraat. 

 Het oostelijk deel van het Kampje: het graskeienterrein (geen parkeerregulering) 

oostelijk van de Korendragerstraat inclusief grasveld, wandelpad en watergang als 

groene buffer tussen het parkeerterrein en de Joodse Begraafplaats.  

 

Om duidelijkheid te krijgen over de vraag of de huidige supermarkt aan ’t Haventje 

verplaatst wordt naar een locatie aan het Kampje of mogelijk een andere locatie in het 

centrum (bijvoorbeeld de locatie waar tot voor kort de Blokker was gevestigd) wordt 

onderzoek gedaan op welke locatie in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel deze 

supermarkt het beste past en de meeste toegevoegde waarde heeft voor het dorp. In het 

geval dat de conclusie van dit onderzoek is dat de huidige supermarkt het best naar het 

Kampje of een andere locatie in het centrum kan worden verplaatst, dan wordt het 

gebied rondom ’t Haventje en deze nieuwe locatie toegevoegd aan het projectgebied.  

 

 
Afbeelding: concept projectgebied Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (het Kampje) 
 

De volgende zaken maken geen onderdeel uit van het project en projectgebied. 

1. Het probleem van het laden en lossen in de Dorpsstraat is oplosbaar buiten project 

Centrumplan, bijvoorbeeld door de invoering van venstertijden gedurende de 

tijdstippen dat de jeugd naar en van school fietst. 
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2. Uitbreiding Jumbo aan Sluisplein. 

3. Herontwikkeling van de tijdelijke locatie ’t Kofschip aan de Koningin Wilhelminalaan.  

4. Aanvullend beleid op het gebied van cultuur en toerisme. Dit betreft reguliere 

beleidswerkzaamheden, die plaatsvinden in afstemming met de projectmanager 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel en de Interne Stuurgroep en Projectgroep. 

 

2.6 Relaties met andere projecten 

 

Projecten hebben verschillende raakvlakken met andere ontwikkelingen in Ouderkerk aan 

de Amstel. In het kader van Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (het Kampje) kunnen 

er bijvoorbeeld besluiten worden genomen die consequenties hebben voor andere 

ontwikkelingen of werkzaamheden en andersom. Voor het functioneren van de 

projectorganisatie en het slagen van het project, is het van groot belang dat er binnen de 

gemeentelijke organisatie een goede coördinatie en informatie-uitwisseling is. Dit is 

nodig op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.  

Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug 

Een project waarmee goede afstemming noodzakelijk is, is het verkeersproject 

Kerkstraat en Kerkbrug (ook bekend als Korte Brug). In een motie van de raad van 3 

november 2016 wordt het college opgeroepen de looproutes voor de bewoners van de 

ouderencentra Ons Tweede Huis  en  Zorgcentrum Theresia naar het centrum van 

Ouderkerk aan de Amstel te verbeteren. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de 

maatregelen die genomen kunnen worden. Hierbij is overleg met de provincie Noord-

Holland noodzakelijk, omdat deze eigenaar en beheerder is van de Kerkbrug. Daarnaast 

wordt in het rapport ‘Veilige school- en thuisroutes Ouderkerk aan de Amstel’ de 

Kerkbrug als één van de knelpunten aangeduid. Een integrale aanpak met bovenstaande 

motie is wenselijk. Insteek is om in het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 

(het Kampje) rekening te houden (lees: voldoende ruimte te reserveren) met de 

verschillende keuzemogelijkheden (met als meest ingrijpende opties het geheel of 

gedeeltelijk afsluiten van de route voor autoverkeer en eventuele andere oplossingen 

zoals bijvoorbeeld een stoplichtconstructie) en de uitkomst van de bestuurlijke 

besluitvorming hierover te verwerken in de plannen voor het Kampje. Gezien de 

gedeeltelijke overlap tussen de projectgebieden en de vereiste inhoudelijke afstemming, 

wordt verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug gezien als deelproject van Centrumplan 

Ouderkerk aan de Amstel. Met het oog op een goede afstemming tussen beide projecten 

wordt het verkeersproject aangestuurd door dezelfde projectmanager als project 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. 

Visie 2030 

Ter vervanging van de Visie 2020 uit mei 2009 wordt gewerkt aan een Visie 2030. In 

deze visie komen onder andere de volgende vragen en ontwikkelingen aan de orde: 

 Wat vinden we belangrijk Ouder-Amstel en waar we moeten staan in 2030? 

 Wat zijn de prioriteiten voor het bestuur? 

 Hoe kijken onze inwoners aan tegen de toekomst van onze gemeente. 

 Er spelen veel ontwikkelingen zowel landelijk als regionaal/lokaal. Hierbij willen we 

uitgaan van onze eigen kracht en zelf de regie houden. 

 

Het proces om te komen tot de Visie 2030 loopt momenteel. In dit proces komen ook 

ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde als Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. Het 

proces moet begin 2018 leiden tot een conceptvisie.  

Dijkverbetering dorpskern Ouderkerk aan de Amstel 

Waternet is momenteel binnen het 'Dijkverbeteringsprogramma regionale waterkeringen 

2015-2024' bezig met het project 'Dijkverbetering dorpskern Ouderkerk', dat betrekking 

heeft op o.a. het trajecten Hogereinde-Noord en Hogereinde-Zuid tot de aansluiting van 

de Bullewijk op de Amstel. In de 'Startnotitie dijkverbetering dorpskern Ouderkerk' d.d. 

25 juli 2016 is aangegeven dat de dijk op het gehele traject is afgekeurd op hoogte. De 
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dijk ligt voor een deel op het Hogereinde-Zuid en de Dorpsstraat. De gemeente Ouder-

Amstel heeft beide wegen recentelijk opnieuw ingericht. Beide wegen dienen primair ter 

ontsluiting van (woon)bestemmingen en winkels. Langs de weg staat veel historische 

bebouwing. Doordat deze bebouwing op een zodanige hoogte ligt, is er geen ruimte om 

de bestaande weg op te hogen. Daarom gaat de voorkeur ernaar uit om een 

vervangende waterkering langs de Amstel te leggen in de vorm van een nieuw 

waterkerend scherm dat reikt tot aan de eerste zandlaag op ca. 12 m diepte. Deze 

voorkeursvariant wordt verder uitgewerkt in het Dijkverbeteringsplan. Op de 

voorbereiding van het Dijkverbeteringsplan en leggerwijziging is afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing, wat betekent dat ontwerp 

dijkverbeteringsplan en ontwerp leggerwijziging ter inzage worden gelegd, zodat 

belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Het Dijkverbeteringsplan 

wordt uiteindelijk door de waterbeheerder vastgesteld. Op 21 november 2016 heeft een 

informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Waternet is momenteel bezig met het opstellen 

van het ontwerp dijkverbeteringsplan. 

 

Er is door Waternet gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de maatregelen 

integraal worden uitgevoerd. Het project heeft gevolgen voor de percelen aan de Amstel 

die zijn gelegen aan Hogereinde-Zuid, Dorpsstraat en Kerkstraat. De dijk is grotendeels 

in eigendom van particuliere eigenaren. Om op het terrein van derden werkzaamheden 

uit te voeren is toestemming vereist. Daarom wordt met de perceeleigenaren een 

privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten over de uitvoering van de werkzaamheden op 

het perceel. Daar waar via de minnelijke weg geen overeenstemming wordt bereikt, kan 

ingevolge de Waterwet een gedoogplicht worden opgelegd. Waternet zal met de 

belanghebbenden (waaronder gemeente, nutsbedrijven, omwonenden en direct 

belanghebbende) overleg voeren over de op te stellen plannen. Voor zover het binnen de 

geldende kaders past, worden wensen, kennis en zorgen vanuit de omgeving 

meegenomen in het ontwerp. In het uiteindelijke ontwerp moeten alle waarden en 

functies die bij de waterkering horen, zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. Dat wil zeggen 

dat de balans wordt gezocht tussen de technische maatregelen enerzijds en 

maatschappelijke waarden, functies en belangen anderzijds. 

 

De impact van het dijkverbeteringsproject zal met name zichtbaar zijn ter plaatse van 

het waterkerende scherm langs de waterlijn. Dit scherm blijft op dezelfde hoogte, terwijl 

de omliggende gronden zullen zakken door inklinking van de bodem. Dit zal met name 

zichtbaar worden bij de overgang openbaar gebied naar het water, zoals bij ’t Haventje 

en een mogelijke nieuwe koppeling met het water nabij het Kampje. 
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Afbeelding: Tekening huidige dijktracé en mogelijk alternatief dijktracé Hogereinde-Zuid-Dorpsstraat-Kerkstraat 
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3. Projectactiviteiten  
 

In dit hoofdstuk worden de projectactiviteiten beschreven. 

 

3.1 Locatieonderzoek naar supermarkt 

 

Voordat wordt gestart met het stedenbouwkundig onderzoek is het wenselijk 

duidelijkheid te hebben over de begrenzing van het projectgebied. Deze begrenzing is 

afhankelijk van de vraag of de huidige supermarkt aan ’t Haventje (Plus supermarkt; 

Dorpsstraat 23) verplaatst gaat worden naar het Kampje. Deze wens leeft bij zowel de 

detaillist, Plus Vastgoed als de eigenaar/verhuurder van het pand waarin de Plus is 

gevestigd. Voor zowel gemeente als K4 is verplaatsing geen must. Vraag is echter of 

verplaatsing naar een locatie aan het Kampje vanuit het algemeen belang gezien 

wenselijk is. Hierbij speelt met name een rol of een supermarkt met een minimale 

oppervlakte van 1.500 m2 en behoefte aan ca. 30 parkeerplaatsen op maaiveld passend 

is in de dorpse maat en schaal van de bebouwing (kleinschaligheid). Vraag is of de 

supermarkt kwantitatief (omvang) als kwalitatief (uitstraling gebouw op plein) passend is 

in het beschermd dorpsgezicht. Zaken die hierbij ook een rol spelen zijn de blinde gevels 

van een supermarkt naar 3 zijden van het gebouw, de impact van het laden en lossen en 

de overlast door winkelwagentjes. 

 

Indien noodzakelijk wordt een specialistisch onderzoek opgestart om de consequenties 

van een verplaatsing van de Plus supermarkt voor de bestaande detailhandelsstructuur in 

de Dorpsstraat in beeld te brengen, zodat deze in de belangenafweging rond de 

besluitvorming omtrent het al dan niet verplaatsen van de supermarkt kunnen worden 

meegewogen. 

 

Door een planeconomisch bureau wordt doorgerekend of een herontwikkeling van de 

locatie van de voormalige Rabobank financieel haalbaar is in het geval dat wordt besloten 

dat verplaatsing van de supermarkt van ’t Haventje naar deze locatie niet wenselijk is 

danwel anderszins niet in beeld is. Hiertoe wordt aanvullend op de lopende 

onderzoeksopdrachten opdracht verstrekt aan een planeconomisch adviesbureau. 

 

Uitkomst 

Bovenstaand onderzoek moet leiden tot een bestuurlijk besluit over het al dan niet 

verplaatsen van de supermarkt naar een locatie aan het Kampje of elders in het centrum 

van Ouderkerk aan de Amstel en daarmee de begrenzing van het projectgebied. 

 

3.2 Parkeeronderzoek 

 

In lijn met het Parkeerbeleidsplan en met het oog op de dorpse sfeer en kleinschaligheid 

alsmede de financiële haalbaarheid van de op te stellen stedenbouwkundige visie dient 

het lang parkeren zoveel als mogelijk van het Kampje te worden weggedrukt naar andere 

locaties in Ouderkerk aan de Amstel. Om hier zicht op te krijgen zijn de volgende acties 

en vervolgonderzoeken noodzakelijk: 

1. Afronding van de toedeling van de niet gebruikte parkeerplaatsen in de 

parkeergarage onder de Vondelstraat aan ambtenaren van de gemeente Ouder-

Amstel en Duo+. Hiermee neemt de parkeerbelasting in de openbare ruimte, met 

name op het graskeienterrein op het Kampje af. 

2. Indien mogelijk concrete afspraken maken met bedrijven op en nabij het Kampje 

(zoals bijvoorbeeld House of Sports) over het verplaatsen van de parkeerbehoefte 

van hun medewerkers van het Kampje naar de parkeerplaats bij sporthal Bindelwijk 

of elders in Ouderkerk aan de Amstel. Dit zou een eerste ‘quick win’ kunnen zijn, 

waarmee het voor de buitenwereld duidelijk wordt dat de toekomst van het Kampje 

verandert en die verandering reeds in gang is getreden. Mogelijke inzet van 

mobiliteitsplannen voor betreffende bedrijven, zodat meer medewerkers met OV en 

fiets gaan. 
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3. Voorkomen dat vrijgekomen parkeerplaatsen op het graskeienterrein in gebruik 

worden genomen door andere gebruikers door invoering van parkeerregulering op het 

graskeienterrein in de vorm van een blauwe zone danwel door een tijdelijk ander 

gebruik van dit deel van het Kampje in het kader van ‘placemaking’. 

4. Vervolgonderzoek naar wie er op het Kampje parkeert.  

5. Vervolgonderzoek naar hoeveel auto’s (zowel lang- als kort parkeren) buiten het 

Kampje uitgeplaatst kunnen worden. Doel is inzicht te hebben in het minimumaantal 

parkeerplaatsen dat op het Kampje gerealiseerd zouden moeten worden (in 

gebouwde parkeergarage en/of op maaiveld). Uitplaatsing bijv. naar parkeerterrein 

sporthal Bindelwijk aan Koningin Julianalaan en gebruik maken van restcapaciteit in 

omliggend woongebied. 

 

Uitkomst 

Met de uitkomsten van bovenstaande acties is globaal duidelijk hoeveel parkeerplaatsen 

er op maaiveld op het Kampje behouden blijven en hoeveel parkeerplaatsen elders in het 

dorp beschikbaar zijn voor de verplaatsing van de parkeerbehoefte. 

 

3.3 Stedenbouwkundig onderzoek 

 

Wat betreft het stedenbouwkundig onderzoek wordt voorgesteld het proces weer op te 

pakken overeenkomstig de fasering uit de offerte/opdracht van SVP, waarin de volgende 

3 stappen zijn genoemd om te komen tot de beoogde gebiedsvisie voor het Kampje:  

1. Visievorming; 

2. Modellenstudie en pressure cooker; 

3. Uitwerking en opstellen gebiedsvisie het Kampje en omgeving. 

Stap 1: Visievorming 

Stap 1 is bedoeld om de ‘stip op de horizon’ vast te stellen. Deze stip moet breed 

gedragen zijn en fungeert als ankerpunt in de rest van het proces. Dit is waar we met z’n 

allen heen willen in Ouderkerk aan de Amstel. In deze stap wordt alleen gewerkt met 

referentiebeelden. Er wordt nog geen ruimtelijke visie geschetst. 

 

Gedurende stap 1 van het stedenbouwkundig onderzoek is het zaak in een 

participatiebijeenkomst met de direct belanghebbenden (eigenaren rond het Kampje, 

waaronder K4, en ondernemers uit het centrum van  Ouderkerk) het gesprek aan te gaan 

over de ambitie voor het Kampje. Leden van de gemeenteraad kunnen hieraan 

deelnemen, maar hen wordt verzocht zich terughoudend op te stellen. Hierbij is het 

vooral zaak om de belangrijkste wensen en randvoorwaarden van deze belanghebbenden 

inzichtelijk te krijgen voor het toekomstbeeld voor het Kampje. Doel is vooral ‘informatie 

op te halen’ (o.a. de vraag: Hoe c.q. waarmee kan het dorpscentrum worden verrijkt?). 

Optie is een ‘dromenmarkt’ te houden op het Kampje om ook bij de overige inwoners 

informatie op te halen. Inwoners kunnen op een kaart van het plangebied hun dromen en 

ideeën opschrijven. Ook zou optioneel een prijsvraag kunnen worden uitgeschreven 

onder inwoners en ondernemers om initiatieven voor de tussentijd aan te dragen. Met 

deze vorm van ‘placemaking’ kan het gebied op een ludieke manier onder de aandacht 

worden gebracht. 

 

Daarna wordt in een informele brainstormbijeenkomst met de gemeenteraad de 

verschillende ambities besproken (met moodboards en referentiebeelden van binnen en 

buiten Ouderkerk aan de Amstel) verbeeld in verschillende scenario’s of droombeelden. 

De gemeenteraad wordt bevraagd over deze droombeelden. Welke kansen en potenties 

liggen er in het gebied? Hoe kan de ontwikkelstrategie eruit zien en wat doe je in de 

tussentijd? Maar ook: Wat willen we juist niet op het Kampje? Wat zijn de consequenties 

van de verschillende droombeelden voor Ouderkerk aan de Amstel? 

 

In een soortgelijke scenariobijeenkomst worden de droombeelden gedeeld en 

bediscussieerd met de bevolking van Ouderkerk aan de Amstel. Daarnaast zal een 
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speciale bijeenkomst worden georganiseerd met cultuurhistorische deskundigen naar de 

mate van bebouwing op graskeienterrein met als doel de verbetering van de 

zichtbaarheid en vindbaarheid van Beth Haim. Idee is hierbij te ontwerpen vanuit de 

Belvederegedachte, dat wil zeggen met kennis van historie; historie als inspiratiebron).  

 

Na deze sessies kan de gemeenteraad een beslissing nemen voor één van de scenario’s 

c.q. droombeelden, zijnde de stip op de horizon. 

Stap 2: Modellenstudie en pressure cooker 

Gedurende stap 2 van het stedenbouwkundig onderzoek, waarin de toekomstdroom 

wordt vertaald in een ruimtelijk model, wordt in een interne, eendaagse ‘pressure cooker’ 

gewerkt aan het uittekenen van het plan. Stakeholders hebben hierin geen rol. Aan het 

eind van de dag ligt er een voorkeursmodel, welke wordt gepresenteerd aan de 

wethouder. 

 

Om greep te hebben op de financiële haalbaarheid van de gebiedsvisie worden de 

verschillende modellen tijdens de modellenstudie doorgerekend door een planeconomisch 

adviesbureau. Hiertoe wordt opdracht verstrekt. 

Stap 3: Uitwerking en opstellen Gebiedsvisie het Kampje 

Vervolgens wordt het voorkeursmodel uitgewerkt in het document ‘Gebiedsvisie het 

Kampje’. In deze stap wordt het stedenbouwkundig onderzoek afgerond met het 

bundelen en beschrijven van de scenario’s en wordt het voorkeursmodel digitaal 

uitgewerkt in een voorlopig stedenbouwkundig plan, zijnde de Gebiedsvisie voor het 

Kampje en omgeving. Het plan wordt gevisualiseerd in een 3D-model in (bijvoorbeeld 

Sketchup) en door middel van referentiefoto’s. Inclusief berekening en visualisering van 

programma, parkeerbalans en ruimtegebruik in themakaarten. De gebiedsvisie bevat een 

programma van eisen voor het vervolgtraject. 

 

In dit programma van eisen wordt duidelijkheid geboden over: 

 De mate van bebouwing (breedte, lengte en hoogte) op de locatie van de voormalige 

Rabobank. 

 De mate van bebouwing op het graskeienterrein. 

 De programmatische invulling (functies) voor de bebouwing en het plein. 

 De gewenste grootte en groene uitstraling van het plein c.q. brink. 

 De beschikbare ruimte voor evenementen, zoals kermis en zomer- en winterfestival. 

 Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s (kort parkeren) op het plein. 

 Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s onder de nieuwbouw c.q. onder het plein 

alsmede de ontsluiting van deze parkeergarage, 

 De inpasbaarheid van de huidige standplaats van de vishandel en poffertjeskraam. 

 

De gebiedsvisie wordt door de gemeenteraad vastgesteld, waarna deze de definitiefase is 

afgerond. 
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4. Vervolgfasen 
 

Met de vaststelling door de gemeenteraad van de gebiedsvisie het Kampje inclusief 

programma van eisen wordt de definitiefase afgerond. Daarna wordt het project vervolgd 

met de ontwerpfase. In deze fase wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit 

stedenbouwkundig plan bestaat uit een digitale, maatvaste tekening waarin de 

verkaveling is vastgelegd alsmede de invulling van de straatprofielen en de principes 

voor de inrichting van de openbare ruimte. In themakaartjes worden ruimtegebruik, de 

parkeerbalans en het programma weergegeven. Van het stedenbouwkundig plan wordt 

een 3D-model gemaakt. Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp wordt in 

samenwerking met een landschapsarchitect ook een inrichtingsplan voor de openbare 

ruimte gemaakt. Hoe de belanghebbenden in deze projectfase te betrekken 

(waarschijnlijk door inspraak op het stedenbouwkundig plan vooruitlopend op vaststelling 

door de gemeenteraad) wordt nader bekeken na afloop van de definitiefase, in concreto 

bij het opstellen van het projectplan voor de ontwerpfase. Wellicht dat in dit projectplan 

gelijk de voorbereidingsfase wordt meegenomen. 

 

Naast een stedenbouwkundig plan kan het stedenbouwkundig bureau ook een 

beeldkwaliteitplan opstellen. In het beeldkwaliteitplan wordt ingezoomd op de beoogde 

uitstraling van de architectuur, de mate van samenhang en variatie, kapvormen, 

bouwhoogtes, de overgang privé-openbaar, kleur- en materiaalgebruik en de 

beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Het concept beeldkwaliteitplan dient voorafgaand 

aan de vaststelling een inspraaktraject te doorlopen (mogelijk tegelijk met het concept 

stedenbouwkundig plan), waarna het door de gemeenteraad wordt vastgesteld als 

aanvulling op de Welstandsnota.  

 

Op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig plan wordt in de voorbereidingsfase 

het ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat na een terinzagelegging voor zienswijzen 

door de raad kan worden vastgesteld. Omdat er reeds een participatietraject is doorlopen 

op de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan is een inspraaktraject op het 

voorontwerp bestemmingsplan niet meer nodig. Ingevolge de Wro is inspraak vormvrij 

en heeft deze praktisch gezien reeds plaatsgevonden. 

 

De voor het bestemmingsplan noodzakelijke onderzoeken worden naar verwachting 

uitgevoerd tijdens de ontwerpfase. Naast een bestemmingsplan dient in het kader van 

het verplichte kostenverhaal wellicht ook een exploitatieplan te worden opgesteld. De 

voorkeur gaat er echter naar uit om via anterieure overeenkomst(en) anderszins in het 

kostenverhaal te voorzien. Naast anterieure overeenkomsten kunnen ook andere 

privaatrechtelijke overeenkomsten in beeld komen, bijvoorbeeld samenwerkings-, 

realisatieovereenkomsten, etc.). 

 

Bij het opstellen voor het projectplan voor de ontwerpfase wordt nader bekeken op 

welke wijze de ontwerptrajecten voor de nieuwbouw vormgegeven gaan worden en welke 

juridisch-planologische procedures te doorlopen. 

 

In de voorbereidingsfase wordt daarnaast het bestek opgesteld voor de herinrichting 

van de openbare ruimte, waarna aanbesteding en gunning van de werkzaamheden kan 

plaatsvinden. In deze fase wordt door de ontwikkelende partijen de bouwplan verder 

uitgewerkt, zodat de vergunningaanvragen kunnen worden doorlopen en de bouw 

voorbereid. 
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5. Projectorganisatie 
 

Voor de definitie- c.q. haalbaarheidsfase heeft de gemeente de rol van initiatiefnemer en 

projecttrekker door het opstellen van alle producten voor het project. In de definitiefase 

bestaat de projectorganisatie van Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel uit een interne 

stuurgroep en projectgroep. Vanwege de intentieovereenkomst die is gesloten met K4 is 

er ook een externe projectgroep en externe stuurgroep, waarin het overleg met K4 

plaatsvindt. K4 is als eigenaar van het voormalige Rabobankgebouw, dat ze willen slopen 

om er nieuwbouw met winkels, horeca en woningen terug te bouwen, een belangrijke 

samenwerkingspartner. Deze samenwerking is erop gericht om in overleg met hen en 

andere belanghebbenden te komen tot een realistische en uitvoerbare ontwikkelingsvisie 

voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel, waarbinnen K4 hun nog uit te werken 

nieuwbouwplan kunnen realiseren. Daarnaast wordt op ad hoc basis overleg gevoerd met 

andere belangrijke stakeholders, zoals Beth Haim, de BIZ en de Protestante Kerk 

Nederland in Ouderkerk aan de Amstel. 

 

De onderstaande schematische weergave geeft een illustratie van een interne en externe 

projectorganisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Projectorganisatie intern 

 

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt het project uitgevoerd door de Projectgroep. 

De Projectgroep wordt aangestuurd door de projectleider en daarboven de Stuurgroep.  

 

Gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft de kaders vastgesteld en het budget beschikbaar gesteld. De 

gemeenteraad is het bevoegd gezag om de kaders of budgetten te wijzigen.  

 

College van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) is bestuurlijk 

opdrachtgever van het project en ook bestuurlijk verantwoordelijk voor het resultaat. 

Besluitvorming binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders en het budget is aan 

het college. Het college heeft de verantwoordelijkheid om de gemeenteraad te 

informeren over de voortgang en het resultaat. De portefeuillehouder Centrumplan 

Ouderkerk aan de Amstel is het aanspreekpunt voor het college. 

 

Stuurgroep 

De Stuurgroep bespreking vindt binnen het college plaats. Hierdoor worden alle 

collegeleden geïnformeerd over het project en kunnen direct besluiten worden genomen. 

Gemeenteraad 

College 

Intern 

Stuurgroep 

 

Projectgroep 

 

Extern 

Stuurgroep  

 
Projectgroep 
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De projectbespreking en verslaglegging daarvan maakt geen onderdeel uit van de 

formele vergadering van het college. Formele besluiten, waarvoor een collegevoorstel 

eventueel vergezeld van een raadsvoorstel nodig is, dienen daarom ook buiten de 

Stuurgroep bespreking plaats te vinden. 

 

De Stuurgroep komt indien nodig (ad hoc) bijeen als daar in het proces aanleiding voor 

is. De Stuurgroep beslist binnen de door de gemeenteraad en het college vastgestelde 

kaders.  

 

Nieuwe besluiten, buiten de kaders van het project, worden voorbereid door de 

Projectgroep, behandeld in de Stuurgroep en, al dan niet aangepast, voor besluitvorming 

aangeboden aan het college en/of de gemeenteraad. Van elke vergadering van de 

Stuurgroep wordt een beknopt verslag gemaakt. 

 

Stuurgroep 

De stuurgroep is als volgt samengesteld: 

 

Functie      Naam 

Bestuurlijke opdrachtgever/voorzitter  Burgemeester Joyce Langenacker 

Portefeuillehouder Centrumplan   Wethouder Rineke Korrel 

Wethouder      Wethouder Marian van der Weele 

Wethouder      Wethouder Jacqueline de Maa 

Ambtelijke opdrachtgever    Luuk Heijlman 

Projectmanager     Koen Wagemakers 

Collega projectmanager    Rinze van Veen  Ad hoc 

 

Projectgroep 

Coördinatie van de werkzaamheden in het kader van Centrumplan Ouderkerk aan de 

Amstel vindt plaats in de Projectgroep. De Projectgroep fungeert als een platform waarin 

de leden elkaar informeren, werkafspraken worden gemaakt en vervolgstappen 

besproken. De Projectgroep verricht de voorbereidende werkzaamheden voor de door de 

Stuurgroep te nemen besluiten. In de definitie- c.q. haalbaarheidsfase komt de 

Projectgroep vierwekelijks bij elkaar.  

 

De Projectgroep bestaat uit de volgende leden: 

 

Functie      Naam 

Projectmanager     Koen Wagemakers 

Projectmedewerker     Daniëlle Tielemans-van der Steen 

Beleidsmedewerker EZ en Toerisme  Laura van den Heuvel 

Beleidsmedewerker RO    Elizabeth van de Kerkhoff 

Beleidsmedewerker Parkeren   Nienke Kevelham 

en grondzaken 

Beleidsmedewerker Verkeer    Jan van Heiningen 

Projectleider Beheer Openbare Ruimte  Maurice van der Werff 

Beleidsmedewerker Duurzaamheid   Fons Jansen   Ad hoc 

Beleidsmedewerker Financiën   Marco Steen   Ad hoc 

Beleidsmedewerker Communicatie   Astrid van der Vorm  Ad hoc 

 

De ad hoc leden van de Projectgroep worden op de hoogte gehouden van de voortgang 

als agendalid en worden op ad hoc basis uitgenodigd in de Projectgroep.  

5.2 Taken en verantwoordelijkheden 

In navolgende tekst wordt kort ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de 

hiervoor beschreven organisatie. Achtereenvolgens geldt dat voor de projectleider en de 

medewerkers van betrokken afdelingen. 



Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (het Kampje) definitief, 9 januari 2018 

  

Pagina 24 van 42 

 

Projectmanager 

De projectmanager: 

 Geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor het werk aan het project.  

 Zit de Projectgroep voor en is lid van de Stuurgroep.  

 Zorgt ervoor dat de besluiten die worden genomen in de Stuurgroep en de afspraken 

die worden gemaakt in de Projectgroep worden uitgevoerd en nagekomen.  

 Bewaakt de samenhang en afstemming tussen de diverse onderdelen van het project.  

 Initieert of voert overleg met belanghebbenden en andere overheden, stuurt de 

besluitvorming in de gemeente aan en is budgethouder.  

 Voert onderhandelingen met betrokken partijen en zorgt voor contractvorming,  

 

Projectmedewerker 

De projectmedewerker: 

 Ondersteunt de projectmanager waar mogelijk en nodig. Daarbij gaat het vooral om 

communicatie, planning en financiële administratie.  

 Heeft zitting in de Projectgroep en de projectbespreking in het college en zorgt voor 

agendering en verslaglegging daarvan.  

 Zorgt voor het maken van afspraken en bewaken van gemaakte afspraken.  

 Zorgt er voor dat alle door niet kernleden aan te leveren informatie gelezen en 

beoordeeld wordt. 

 

Beleidsmedewerkers 

De beleidsmedewerker: 

 Zorgt afhankelijk van de te behandelen onderwerpen voor de juiste expertise.  

 Zorgt voor voorbereiding, uitvoering en aansturing van het werk dat door collega's 

van de betreffende afdeling moet worden gedaan.  

 Heeft zitting in de Projectgroep en neemt hierin actief deel.  

 Coördineert het (milieu)onderzoek dat door de gemeente moet worden verricht bij de 

voorbereiding van de ontwikkeling en het juridisch-planologisch kader. Ook het 

(laten) behandelen van omgevingsvergunningen en het eventueel voeren van 

juridisch-planologische of vergunningprocedures behoort tot het takenpakket.  

 Schrijft vanuit betreffende vakdiscipline conceptadviezen, voorstellen en besluiten 

voor behandeling in de Projectgroep. 
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6. Communicatie 
 

Overeenkomstig de offerte/opdracht met stedenbouwkundig bureau SVP is actieve 

participatie van de stakeholders van groot belang voor het draagvlak voor de 

gebiedsvisie voor het Kampje. Het vormgeven van het participatietraject is echter pas 

zinvol als er duidelijkheid is over de kop en de staart van het project. In concreto 

betekent dit dat er eerst duidelijkheid moet zijn over de belangrijkste uitgangspunten 

van dit project, namelijk duidelijkheid over het al dan niet verplaatsen van de 

supermarkt van ’t Haventje naar een locatie aan het Kampje alsmede de gewenste 

oplossing van het parkeren op het Kampje. Zonder deze duidelijkheid is ook niet duidelijk 

wat de mate van verandering is en wat de mate van invloed is die je de projectomgeving 

geeft om te participeren in het project. 

 

Bij de vaststelling van het Projectplan door het college wordt de buitenwereld over dit 

besluit geïnformeerd. Hierbij wordt via een persbericht en op de website duidelijk 

gemaakt: 

 Waarom het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel wordt opgestart. 

 Hoe het project wordt aangepakt. 

 Wanneer de projectomgeving bij het project wordt betrokken. 

Daarbij wordt aangegeven dat eerst een tweetal onderzoeken (locatieonderzoek naar 

supermarkt en vervolgonderzoek naar parkeren) worden afgerond voordat een doorstart 

wordt gemaakt met het opstellen van een gebiedsvisie voor het Centrumplan Ouderkerk 

aan de Amstel. Belanghebbenden en overige inwoners worden op dat moment nader 

geïnformeerd over het te volgen participatietraject. 
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7. Financiële aspecten 
 

7.1 Kostenverhaal en gemeentebegroting 

 

De Wro verplicht de gemeente over te gaan tot kostenverhaal. Kostenverhaal betekent 

kort gezegd dat kosten die de gemeente maakt ten behoeve van een ruimtelijk project, 

in dit geval het Kampje, worden verhaald op marktpartijen c.q. partners. Een klassieke 

manier voor het dekken van kosten is door verkoop van gronden, zoals in Ouderkerk-

Zuid. In het kader van het Kampje is dat deels mogelijk indien er ter vergroting van de 

huidige bebouwing op de locatie van de Rabobank gronden worden verkocht aan de 

ontwikkelaar van deze kavel. Hetzelfde geldt indien het graskeienterrein geheel of 

gedeeltelijk wordt bebouwd. Met deze inkomsten kan de kwaliteitsimpuls in het openbaar 

gebied voor een deel of geheel worden gedekt. Dit laatste is sterk afhankelijk van de 

ambities. Wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt voor een ondergrondse parkeergarage 

dan heeft dat invloed op in hoeverre de verkoop van gronden daarin kunnen bijdragen.  

 

 
Afbeelding: Kaart direct betrokken en grondeigendom in en aan het plangebied Het Kampje 

 

In deze fase is nog niet duidelijk of aanvullende bebouwing haalbaar is of breed gedragen 

wordt. Daarom moet de gemeente ook op een andere manier overgaan tot verzekering 

van het kostenverhaal. Dit kan enerzijds door het vaststellen van een exploitatieplan en 

anderzijds door het vastleggen van financiële afspraken in privaatrechtelijke (anterieure) 

overeenkomsten. Ook is het goed denkbaar dat de gemeente een reservering in de 

algemene reserve voor dit project opneemt.  

 

Voor welke manier wordt gekozen moet gaandeweg het proces duidelijk worden en is 

mede afhankelijk van het moment van bereiken van overeenstemming tussen de 

grondeigenaren (of ontwikkelaars) en gemeente. 

 

7.2 Capaciteit - interne kosten 

 

De interne kosten bestaan uit de inzet van eigen medewerkers. Er is voor 2017/2018 een 

inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit van de interne medewerkers. Daarbij is 

onderscheid gemaakt tussen projectgroep leden en overige medewerkers (agendaleden). 
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In de volgende tabel is de jaarlijkse inschatting van de Projectgroep weergegeven: 

 

Projectgroepleden Uren 2017 Uren 2018 

Koen Wagemakers (projectmanager) en 

Rinze van Veen 

Externe 

kosten 

300 

Externe kosten 

600 

Daniëlle Tielemans 100 300 

Elizabeth van de Kerkhoff (RO DUO+) 20 100 

Nienke Kevelham (Grondzaken) 50 200 

Jan van Heiningen (Verkeer) 50 200 

Laura van den Heuvel (EZ) 40 200 

Fons Jansen (Duurzaamheid) 10 50 

Milieuadviseur (DUO+) 0 100 

Maurice van de Werff (Civiel en Beheer 

DUO+) 

10 200 

Communicatie 50 300 

Totaal projectgroep 630 2.250 

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid en deskundigheid van de interne medewerkers moet 

worden bezien welke werkzaamheden en producten intern worden verricht en 

vervaardigd. Maar ook wanneer externe deskundigen worden betrokken, is extra inzet 

nodig van de interne medewerkers. Het werk door externe deskundigen moet ook 

voorbereid, begeleid en beoordeeld worden.  

 

7.3 Kosten (externe) werkzaamheden 

 

Naast de kosten voor de inzet van de gemeentelijke medewerkers worden er ook andere 

kosten gemaakt. Het gaat om kosten voor de reeds uitgevoerde onderzoeken, het 

stedenbouwkundig onderzoek, de planeconomische doorrekening van plannen en het 

parkeeronderzoek. De kosten voor een deel van de externe werkzaamheden is bekend. 

Voor enkele onderzoeken moeten nog offertes worden opgevraagd.  

 

De geschatte kosten daarvan in 2017/2018 bedragen: 

 

Externe kosten 2017/2018 

Omschrijving Toelichting Kosten in euro 

(excl. BTW) 

Projectmanagement Inzet externe projectmanager € 91.800 

Archeologisch onderzoek Vestigia; reeds betaald € 3.674 

Onderzoek verkeer en parkeren Delft Infra Advies; reeds betaald € 18.774 

Marktverkenning Decisio; reeds betaald € 16.300 

Stedenbouwkundig onderzoek SVP; reeds € 5.661,50 betaald € 18.920 

Studie supermarktlocatie SVP; reeds betaald € 3.110 

Planeconomie Stad2; nog opdracht te verstrekken € 11.400 

Aanvullend parkeeronderzoek  € 15.000 

Inzet derden Mogelijke inzet van deskundigen € 20.000 

Zaalhuur Huur van accommodaties € 5.000 

Communicatie Overige kosten ten behoeve van de 

communicatie 

€ 20.000 

Diversen/onvoorzien  € 25.000 

Totaal (excl. BTW)  € 248.978 

 

De kosten van de definitiefase van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 

passen binnen de ramingen zoals ze in de begrotingen voor 2017 en 2018 zijn 

opgenomen voor dit project, waarbij de hogere lasten in 2018 worden gecompenseerd 

door lagere lasten in 2017. In de jaarrekening 2017 zal een lager dan geraamd bedrag 
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aan de bestemmingsreserve “ontwikkeling ruimtelijke projecten” worden onttrokken. De 

aanwending van deze reserve in 2018 moet € 26.000 hoger zijn dan nu geraamd. 

 

De verantwoording van de kosten geschiedt binnen de projectverantwoording. Door deze 

te koppelen aan de voortgangsrapportage geeft een kostenverantwoording niet alleen 

zicht op wat er komen gaat, maar ook wat er afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Dan 

wordt inzicht gegeven in de te verwachten kosten gerelateerd aan de gemaakte kosten 

en het totaaloverzicht.  

 

Kosten 

Grote vraag is of het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (het Kampje) kostenneutraal 

kan worden ontwikkeld. Een en ander is afhankelijk van de (bestuurlijke) keuzes die 

gaande het proces gemaakt worden, onder andere ten aanzien van het al dan niet 

verplaatsen van de supermarkt van ’t Haventje naar een locatie aan het Kampje. Zaak is 

onder andere de in de begroting opgenomen kosten voor beheer en onderhoud c.q. 

herinrichting van het Kampje in te zetten in het project. 

 

In veel gevallen, maar specifiek voor het Kampje, gaan de kosten voor de baten uit. 

Voordat kan worden overgegaan tot kostenverhaal, moet de gemeente eerst daarvoor 

het juiste kader scheppen. Kostenverhaal vindt plaats op basis van het bestemmingsplan 

en vervolgens concreet via een exploitatieplan of anterieure overeenkomst(en). Om daar 

te komen moeten diverse werkzaamheden worden verricht en kosten gemaakt. Deze 

kosten bestaan voor de gemeente op hoofdlijnen uit: inzet interne medewerkers, inzet 

externe projectleider, inhuur externe expertise (bijvoorbeeld voor onderzoek of het 

opstellen van vakinhoudelijke documenten zoals een bestemmingsplan) en communicatie 

(middelen en zaalhuur). 
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8. Planning 
 

In de planning wordt ingegaan op de activiteiten die in 2018 worden verricht.  

 

Globale planning 

Maand Activiteiten Bijzonderheden 

Januari 2018 Vaststelling Projectplan definitiefase  

Februari 2018 Informeren raad over Projectplan en 

raadsbesluit over voorbereidingskrediet 

 

December 

2017-maart 

2018 

Locatieonderzoek supermarkt i.s.m. 

stakeholders en globale planeconomische 

doorrekening 

Uitvoering parallel 

aan afronding 

Projectplan 

April 2018 Collegebesluit over al dan niet verplaatsen van 

supermarkt 

 

December 

2017-april 

2018 

Vervolgonderzoek naar uitplaatsing parkeren 

van het Kampje naar elders 

Opstarten parallel 

aan afronding 

Projectplan 

Mei 2018-juni 

2018 

Visievorming inclusief participatietraject  

Juni-juli 2018 Modellenstudie en pressure cooker  

Juli-augustus 

2018 

Uitwerking en opstellen gebiedsvisie  

Najaar 2018 Vaststellen Gebiedsvisie door raad  

4e kwartaal 

2018 

Vervolg met ontwerpfase (opstellen 

Stedenbouwkundig plan) 
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9. Risico’s 
 

Ruimtelijke ontwikkelingen krijgen tijdens het doorlopen van de initiatieffase tot en met 

realisatiefase te maken met een verscheidenheid aan risico's. Sommige risico's zijn 

voorspelbaar en sommige niet. Per stap of fase kunnen er weer nieuwe risico's ontstaan, 

die nu nog niet zijn benoemd. 

 

Het project het Kampje bevindt zich nog aan het begin van een lang traject dat 

uiteindelijk moet leiden tot realisatie. In deze fase van het project is niet volledig te 

overzien welke risico’s het Kampje in de realisatiefase gaat tegenkomen. Het project is 

afhankelijk van verschillende belangen en ontwikkelingen waar de gemeente niet altijd 

invloed op heeft. Tijdens de gehele looptijd van het project zal er daarom sprake zijn van 

het benoemen, bewaken, beperken, vermijden of accepteren van risico's. Van belang is 

dat op gezette momenten, bijvoorbeeld per fase, een risicoanalyse wordt gemaakt. Dit 

zal worden voorbereid in de Projectgroep en besproken in de Stuurgroep. Op basis van 

de risicoanalyse kunnen vervolgens afspraken gemaakt worden hoe daarmee om te gaan 

en wie verantwoordelijk is. In het kader van het opstellen van het programma van eisen 

wordt een risicoanalyse uitgevoerd. 

 

De gemeente moet het voortouw nemen in de ontwikkeling om te voorkomen dat andere 

partijen het initiatief nemen. Vooral de grondeigenaren rondom het plangebied en 

belangenorganisaties uit de kern hebben veel invloed. De gemeente dient te zorgen voor 

goede voorbereiding die leidt tot een vastgestelde visie en programma van eisen alsmede 

in een latere fase een gedragen ontwerp of plan. 

 

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen weer. 

 

 Risico Beheermaatregel 

1 De positie van de ontwikkelende 

partij, die kan besluiten eruit te 

stappen of de eigendommen te 

verkopen. Dit kan tot vertraging of 

zelfs niet ontwikkelen leiden. 

Eventuele verkoop van de gronden 

aan derden heeft het gevaar in zich 

dat deze partij andere intenties heeft 

dan de gemeente. Daarnaast bestaat 

het gevaar dat deze derde partij de 

gronden te duur aankoopt, waardoor 

de herontwikkeling binnen de door de 

gemeente te stellen kaders financieel 

niet meer haalbaar is.  

Het is van belang om de positie van de 

grondeigenaren te kennen. 

2 Ontwikkelingen in de omgeving. Voor 

het Kampje is het noodzakelijk om 

volledig op de hoogte te zijn van alle 

ontwikkelingen of voornemens die 

invloed hebben op de herontwikkeling 

van het plangebied. Brede 

afstemming is noodzakelijk om niet 

voor verrassingen te komen staan.  

Door afspraken te maken binnen de 

gemeentelijke organisatie kan hierop beter 

worden gestuurd. 

3 Consequenties van de ontwikkeling 

voor bestaande functies. Vooral de 

winkeliers en ondernemers maken 

zich zorgen over de concurrentie en 

bereikbaarheid van het centrum als 

de plannen voor het Kampje nader 

vorm krijgen.  

Door goede communicatie en tijdig 

duidelijkheid geven moet dit risico beheerst 

kunnen worden. 
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4 Maatschappelijke weerstand tegen 

verplaatsing van parkeren van het 

Kampje naar elders. 

Open en transparante communicatie en 

actief participatieproces, waarin alle 

belanghebbenden worden betrokken. 

Draagvlak voor de plannen zo groot 

mogelijk maken door goede communicatie 

door in overleg te gaan met 

belanghebbenden. 

5 Maatschappelijke weerstand tegen 

invoering van parkeerregulering op 

het graskeienterrein 

Open en transparante communicatie en 

actief participatieproces, waarin alle 

belanghebbenden worden betrokken. 

Draagvlak voor de plannen zo groot 

mogelijk maken door goede communicatie 

door in overleg te gaan met 

belanghebbenden. 

6 Maatschappelijke weerstand tegen 

verkeersproject Kerkstraat en 

Kerkbrug komt in project 

Centrumplan 

Duidelijk hoe beide projecten zich tot elkaar 

verhouden en duidelijk maken dat uitkomst 

van verkeersproject input is voor 

Programma van Eisen Centrumplan. Tot die 

tijd wordt er in projectgebied (het Kampje) 

voldoende ruimte gereserveerd om 

verschillende keuzemogelijkheden in 

verkeersproject te accommoderen. 

7 Verlies aan kennis door 

personeelswisselingen is risicovol 

voor de voortgang, kosten en 

opbrengsten. 

Van groot belang is dat personele 

wisselingen tot een minimum worden 

beperkt. Als dat niet kan worden voorkomen 

moet voldoende tijd worden ingeruimd voor 

overdracht van de werkzaamheden.  

8 De projectorganisatie DUO+ is een 

extra factor waarmee rekening 

gehouden moet worden in de 

afstemming. Er is minder zicht op 

wat, wanneer en bij wie in 

behandeling is bij DUO+. 

DUO+ vroegtijdig te betrekken in het project 

en continue afstemming hebben. Zodat de 

medewerkers tijdig over de juiste informatie 

beschikken en ingegrepen kan worden als er 

bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit 

beschikbaar is. 

9 Politieke weerstand en risico dat 

onderwerp een verkiezingsitem 

wordt. 

Geen besluiten voor de verkiezingen met 

uitzondering van vaststelling Projectplan. 

10 Aantasting van het dorpse karakter. Zorgvuldige afweging ruimtelijke inpassing 

van functies. 

11 Te weinig parkeerplaatsen in de 

toekomst. 

Gedegen parkeeronderzoek. 

12 Onvoldoende ruimte voor de kermis 

en andere evenementen. 

Goede check of er voldoende ruimte 

beschikbaar blijft voor evenementen. 
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Bijlage 1: Relevante teksten uit gemeentelijke beleidsdocumenten 
 

1.1 “Een visie voor Ouderkerk” (Plan Krier), 2003: 

 Het centrum is aantrekkelijk, met als gevolg dat men zich minder snel stoort aan 

onaantrekkelijke gebouwen, het ontbreken van ruimtelijke definitie in 

stedenbouwkundig opzicht en het feit dat belangrijke ruimte is opgeofferd aan 

parkeerplaatsen. De opgave zoals Krier die ziet, is het vinden van manieren om de 

goede eigenschappen van het centrum te versterken met een nieuw en 

verantwoordelijk stedenbouwkundig ontwerp. 

 Realiseren van zo groot mogelijke architectonische variatie is een van de 

belangrijkste taken van stedenbouw (volgens Krier). Tegenover de verscheidenheid in 

vorm staat het uitgangspunt eenheid te realiseren in materiaal en kleur. In feite zal 

de gehele bebouwing in Ouderkerk worden gerealiseerd in metselwerk binnen een 

beperkte kleurenreeks. 

 Belangrijkste stellingen over stedenbouw: 

o Elke wijk beschikt over een centrale “brink” als brandpunt van het openbare 

leven. 

o De straatruimte moet zoveel mogelijk door flankerende huizen worden 

ingesloten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de hoekhuizen 

respectievelijk het ensemble op de hoek van een huizenblok. 

o Openbare straatruimte in de vorm van een plein speelt een ruimtelijk 

esthetische en een functionele rol. De bebouwing, die een plein omsluit, moet 

de grootst mogelijke variatie in toepassingen laten zien. 

o Elke straat of plein moet een eigen, ruimtelijk geometrische identiteit krijgen. 

Ruimte met een eigen karakter. 

o Het centrale plein blijft in beginsel voorbehouden aan voetgangers. 

o Straten en pleinen, de twee vormen van stedelijke ruimte, moeten volgens het 

principe van zowel geslotenheid als openheid worden aangelegd. Om dat doel 

te bereiken, worden de uiteinden van straten door middel van een verdekte 

opstelling, een geïntegreerde oplossing of een wegkromming zo vormgegeven, 

dat het besloten karakter, een “insluiting” behouden blijft. 

o Parkeren in de openbare ruimte moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. 

Grotere oppervlakken die als particuliere parkeerplaats in gebruik zijn liggen in 

goed geoutilleerde groenvoorzieningen. Toegang tot dergelijke 

parkeergelegenheden biedt een eigen ingang of een op andere wijze 

architectonisch vormgegeven toegangspoort. 

 Architectuur: Het resultaat zal moeten zijn: een beheerste hoogwaardige vormgeving 

waarin duidelijk is geïnvesteerd in detail en materiaal met een grote verscheidenheid 

in vorm en een in het algemeen grote eenheid in kleur en materiaal. 

 ’t Haventje: Grasveld aan oostkant blijft zoals het is. Gebouw aan westkant is een 

verandering in de bouwkundige expressie en schaal gewenst. Het bestaande gebouw 

(Plus) staat met de rug naar de haven en de rivier. Dit gebouw zou moeten worden 

vervangen of aangepast om het een stedelijke karakter te geven. Vanaf ’t Haventje 

leidt een nieuw voetpad in oostelijke richting via het bestaande blok naar het Kampje. 

Kenmerkend voor dit voetpad zal zijn dat het tussen twee nieuwe huizen doorgaat 

waardoor het, komende vanuit de richting van de haven, als een soort poort zal 

fungeren. 

 Het Kampje: Idee om met een reeks nieuwe gebouwen die de ruimte aan de oostkant 

van het plein definitie te geven. Momenteel verdwijnt deze ruimte zonder enige 

definitie in de Joods-Portugese begraafplaats en verzwakt deze de aansluiting met 

zowel de kerkgebouwen in zuidelijke richting als met de rest van het dorp bij de brug 

en verderop. De onduidelijkheid op het punt van gebruik en bouwkundige definitie 

vergroot bovendien het risico dat het gebied wordt overspoeld door autoverkeer. De 
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nieuwe rij huizen komt op een eerbiedwaardige afstand van de begraafplaats. Tussen 

de tuinen en de begraafplaats komt een gracht. De gevels van de huizen tegenover 

de begraafplaats moeten een eerbiedwaardige uitstraling krijgen en mogen niet de 

indruk wekken dat het daarbij de achterkant van de huizen betreft. 

 Voetpad langs de rivier: Voorstel om langs de rivier een voetpad aan te leggen dat 

van het kerkterrein achter de eerste kerk terugvoert naar ’t Haventje. Dit biedt 

opnieuw een stedenbouwkundige verbinding en een nieuwe mogelijkheid om 

Ouderkerk vanaf de rivier de Amstel te beleven. Kriers voorstel is om aan de rivier 

meer openbare ruimte te creëren. Het voetpad komt op een afstand van de 

rivieroever zodat er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van bewoners. 

 Besluiten Raad: 

o Keuze voor realisatie Centrumplan fase 1. Inmiddels gerealiseerd. 

o De omgeving van ’t Haventje aan zowel de oost- als de westkant duidelijker te 

markeren. Voor de mogelijke invulling van een nieuwe bebouwing aan de 

westzijde uitgaan van de principes van de stedenbouwkundige visie maar met 

inachtneming van de advisering door de Rijksmonumentenzorg. Voor de 

mogelijke invulling van de oostzijde als uitgangspunt opnemen dat een 

accentuering ook hier gewenst is maar dat de invulling hiervan geen afbreuk 

mag doen aan de open ruimte. Er wordt gestreefd naar een invulling 

voornamelijk bestaande uit groen en het is de bedoeling om de uitvoering 

hiervan mee te nemen bij de reconstructie van de Dorpsstraat. 

o Het onderdeel in de stedenbouwkundige visie betreffende ’t Kampje (inclusief 

de halfronde loopvlonder naar de Nieuwe kerk) wordt niet uitgevoerd. 

Voorgesteld wordt te onderzoeken of in ieder geval een aanpassing van de 

inrichting van ’t Kampje mogelijk is, waarbij er meer vrije gebruiksruimte zal 

ontstaan in het middeldeel van ’t Kampje. 

o Bij het opstellen van het parkeerbeleidsplan de verhouding tussen lang en kort 

parkeren op ’t Kampje nader onderzoeken.  

 

1.2 “Beeldkwaliteitplan” (Krier); 2003 

 Gebouw Rabobank: In de verdere toekomst is het plan om deze gebouwen te slopen 

en door nieuwe bebouwing te vervangen. Er wordt uitgegaan van gesloten bebouwing 

met drie lagen plus kap en commerciële voorzieningen op de begane grond met 

boven wonen. Bij bijzondere architectonische elementen, specifiek naar het Kampje 

toe of aan de hoek Dorpsstraat/Korendragerstraat bestaat de mogelijkheid tot 

maximaal vier lagen plus kap te gaan. (zie kaart ‘zichtassen en hoogtepunten’) 

 

1.3 “Structuurvisie Ouder-Amstel”; 2007: 

 Versterken eigen identiteit gemeente Ouder-Amstel onder andere door: 

o Verder versterken van Ouderkerk aan de Amstel als pleisterplaats 

(cultuurhistorie, horeca). 

o Qua woningbouw overwegend inzetten op herstructurering en verdichting in de 

kernen. 

o Benadrukken aantrekkelijkheid voor toerisme in de gehele gemeente (routes, 

aanlegplaatsen, verblijfshoreca). 

o Handhaven van lokale bedrijvigheid en inzetten op revitalisering en 

herstructurering. 

 Cultuurhistorische kwaliteiten dienen te worden benut als ruimtelijke dragers. De 

bebouwing aan de Amstel en de omgeving van de Portugees Israëlitische 

begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel zijn goede voorbeelden van dergelijke 

dragers. De beeldkwaliteit van deze gebieden moet worden versterkt, waarbij de 

inrichting van de openbare ruimte een belangrijke component vormt. 



Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (het Kampje) definitief, 9 januari 2018 

Pagina 34 van 42 

 Water dient te worden ingezet als kans voor natuurontwikkeling en recreatie. Aan de 

Amstel en zijrivieren binnen de gemeente dienen recreatieve aanlegplaatsen te 

worden ontwikkeld. 

 De Amstel als recreatieve drager verdient bijzondere aandacht. De potentiële 

mogelijkheden dienen beter te worden benut. Dit kan zowel op als aan het water zijn. 

Recreatieve uitspanningen dienen te worden gekoppeld aan deze drager; daarbij 

dient het cultuurhistorische karakter niet uit het oog te worden verloren. 

 Toerisme moet zich specifiek richten op Ouderkerk aan de Amstel en het omliggende 

polderlandschap van de Amstelscheg. 

 In de kern Ouderkerk aan de Amstel wordt in het (oude) centrum ruimte geboden 

aan gastronomie en cultuur(historie), detailhandel en terrassen, zowel in de kern als 

aan het water. 

 Ouderkerk aan de Amstel heeft de potentie om een sfeervol, hoogwaardig en uniek 

winkeldorp te worden met een regionale aantrekkingskracht. Het karakter van het 

toerisme en recreatie in de gemeente is seizoensgebonden (piekpunten alleen in 

bepaalde delen van het seizoen) en daarnaast profileert Ouderkerk aan de Amstel 

zich nog onvoldoende als horecadorp. Derhalve dient de recreatie zich te richten op 

passanten en (kleinschalige) verblijfsrecreatie in de vorm van bijvoorbeeld een hotel, 

pension en/of bed & breakfast. Ouderkerk aan de Amstel als horecadorp (‘Culinair 

Hart van Nederland’)  is daarbij het leidende uitgangspunt. 

 De gemeente moet zich bij voorkeur richten op (internationale) toeristen die meer 

willen zien dan alleen het stedelijke Amsterdam. Het historische hart van het dorp 

kan samen met de Portugees-Israëlitische begraafplaats, de NH-kerk en het 

Gemeentelijk Historisch Museum worden ontwikkeld als een bijzondere 

cultuurhistorische bestemming. Het specialistische, hoogwaardige winkelaanbod kan 

verder worden uitgebreid, in samenhang met het reguliere, lokaal verzorgende 

aanbod. 

 De huidige situatie in de kern vraagt om een herinrichting van het centrum, waar in 

principe minder ruimte is voor de auto en het openbaar groen wordt versterkt. Deze 

keuze staat feitelijk op gespannen voet met de keuze het dorp te versterken, 

aangezien dit waarschijnlijk een aantrekkende werking op het autoverkeer heeft. 

 In de huidige situatie is het voor waterpassanten nauwelijks mogelijk aan te meren. 

Terrassen aan de Amstel ontbreken. Derhalve zijn meer horecatypen, terrassen en 

evenementen wenselijk. Het voornamelijk particulier eigendom langs de Amstel 

maakt de wens echter lastig te realiseren. De Amstel dient meer bij het dorpshart 

betrokken te worden. 

 

1.4 “Visie 2020; Ouder-Amstel Betrekken, Levendig en Krachtig”, 14 mei 2009: 

 Integrale visie  als richtsnoer en koers voor Ouder-Amstel. 

 Vergrijzing en ontgroening veroorzaken op termijn stagnatie in de groei van de 

bevolking, ook in Ouder-Amstel. 

 Rol gemeente: Niet langer dirigerend en overall initiatiefnemer, maar steeds vaker als 

regisseur. En daarbij inwoners serieus nemend en uitnodigend tot deelname in 

besluitvormingsprocessen. 

 Inzet op beheer door ontwikkeling. 

 Goed benutten van deskundigheid en creativiteit van betrokken inwoners. 

 De gemeente stelt zich op als volwaardig netwerkspeler. Ze maakt daarbij 

verbindingen met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en 

regiopartners. 

 Netwerksturing is het activeren en faciliteren om burgers, maatschappelijke 

instellingen en bedrijven te laten doen waar ze goed in zijn. Als netwerkregisseur 

geeft de gemeente richting aan ontwikkelingen.  
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 Regievoeren betekent netwerkpartners bij elkaar brengen om synergie te verkrijgen. 

 

1.5 “Het erfgoed van Ouder-Amstel; nu en in de toekomst”, 2016:  

 De gemeente hecht waarde aan cultureel erfgoed, omdat het bijdraagt aan een goed 

vestigingsklimaat en een aangename leefomgeving. Erfgoed geeft een impuls aan 

toerisme en aan de lokale economie in het algemeen. 

 De gemeente ziet cultureel erfgoed als een levend bestand, waar iedere generatie een 

nieuwe laag aan toevoegt. 

 Erfgoed draagt bij aan de eigenheid en herkenbaarheid van de gemeente; een aspect 

dat in de globaliserende samenleving heel belangrijk is. 

 Ouderkerk aan de Amstel: Het water vormt de ruggengraat van dit historische dorp 

en de gemeente hecht dan ook groot belang aan de kwaliteit van nieuwe 

toevoegingen en ontwikkelingen op, over en rond het water. Nieuwbouw moet passen 

bij het karakter van de omgeving en wijzigingen mogen het open karakter van de 

waterrijke omgeving en de doorkijk over het water niet belemmeren.  

 Het Kampje is in de kern de belangrijkste, centrale ontmoetingsplaats. In de directe 

nabijheid liggen de unieke Portugees Israëlitische begraafplaats Beth Haim, de 

rooms-katholieke Urbanuskerk en de protestantse Amstelkerk. 

 Elementen en kenmerken die voor Ouderkerk van cultuurhistorisch belang zijn: 

o De dorpse schaal, de middeleeuwse kern met de historische bebouwing; 

o De religieuze bebouwing & Portugees Israëlitische begraafplaats; 

o De ligging van het dorp aan het water, waar het een historisch-functionele 

relatie mee heeft; 

o Een relatief groen karakter van een groot deel van de dorpskern, met de 

begraafplaats, oevers, bomen en tuinen; 

o De weg/dijk als ruimtelijke structuurdrager; 

o De terp waarop de kerk gebouwd werd; 

o De verbondenheid met Amstelveen via het pontje. 

 Een belangrijk speerpunt is de mogelijke voordracht van de Portugees Israëlitische 

begraafplaats Beth Haim als Unesco Werelderfgoed. 

 Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen vormt erfgoed een serieuze factor in de 

planvorming, soms fungeert het als aanjager voor nieuwe ontwikkelingen. Een 

voorbeeld is de herinrichting van ’t Kampje in Ouderkerk aan de Amstel: een 

historische locatie in het beschermde dorpsgezicht van Ouderkerk aan de Amstel. De 

geschiedenis en het ‘verhaal van de locatie’ kan het uitgangspunt vormen voor de 

ontwerpopgave. 

 Uitvoeringsprogramma 2016-2019: Uitdragen waarde immaterieel erfgoed; 

Publieksbereik en educatie en erfgoed en Toerisme. (O.a. afstemming met Toerisme; 

Laura van der Heuvel) 

 

1.6 “Beleidsambitie Economie Ouder-Amstel 2013”; januari 2013: 

 De toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid wordt gevormd door het groene landelijke 

gebied, het dorpse karakter van Ouderkerk en de aanwezigheid van de rivier de 

Amstel. 

 Ambitie: Ouder-Amstel zet in op versterking van de economische positie en het 

optimaal benutten van de economische potentie van de gemeente op het gebied van 

toerisme (in de kernen en het buitengebied)…De grootste kansen voor Ouder-Amstel 

– in termen van economie en onderscheidend vermogen – schuilen in de sectoren 

toerisme & recreatie… 

 Verbreden economische structuur (…toerisme en vrijetijdseconomie) met ruimte voor 

vernieuwing (o.a. in de kernen…) en aandacht voor de (nieuwe) bovenregionale 

trekkers (o.a. horeca, buitengebied en monumentaal karakter). Verbreding en 
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differentiatie economische structuur. Accent op vrijetijdseconomie (toerisme, 

detailhandel, horeca). Inzet op extra stimuleren vrijetijdseconomie. Daarbij is 

belangrijk (ook) specifiek aandacht te besteden aan het daadwerkelijk benutten van 

de economische potenties, oftewel de recreatieve kansen omzetten in economische 

bestedingen en groei van investeringen in toeristische bedrijvigheid (horeca, leisure). 

 Uitbouwen T&R met economische spin-off: Functie van groene achtertuin van 

Amsterdam uitbouwen door zowel aantrekkelijk aanbod te hebben voor Amsterdamse 

recreanten als voor de toeristen die – naast de binnenstad – ook interesse hebben 

voor Nederlandse natuur en buitengebied. Ouder-Amstel is de verbinding tussen 

toeristisch centrum Amsterdam en het Groene Hart. Grootste trekpleister is 

Ouderkerk aan de Amstel. De dorpskern Ouderkerk aan de Amstel kan verder 

toeristisch worden ontwikkeld door verbreding van het voorzieningenaanbod 

gecombineerd met het (commercieel) ontwikkelen van toeristische trekpleisters zoals 

de Joodse begraafplaats… Het voorzieningenaanbod kan verder ontwikkeld worden 

door het uitbouwen van het hoogwaardige en tegelijk kleinschalige karakter van de 

kern. Een passend voorzieningenaanbod omvat o.m. hoogwaardige horeca, 

ambachtelijke winkels, (biologische en streek-)markten en ateliers/galeries. 

Versterking van de toeristische functie (meer bezoekers en bestedingen) is cruciaal 

om het voorzieningenniveau op peil te houden. Voorzieningen moeten voldoende 

concurrerend zijn met de omgeving en aansluiten bij de vraag van de bezoeker 

(toeristen, recreanten). Dat gaat zowel om kwaliteit en variatie van het aanbod als 

over bijzondere evenementen en openingstijden (o.a. op zondag). 

 Ruimte voor vrijetijdseconomie: horeca en detailhandel. Ontwikkeling van toeristisch-

recreatieve mogelijkheden en een betere benutting van het economisch potentieel 

vereisen ruimte voor ondernemen, ook in letterlijke zin. De gemeente vindt het 

belangrijk om op kansrijke locaties ruimte te creëren voor (meer) ondernemers, als 

dat bijdraagt aan het versterken van de toeristische functie van Ouder-Amstel. Denk 

onder meer aan het faciliteren van horeca en andere toeristische functies aan de 

Amstel… De aantrekkingskracht van Ouder-Amstel voor waterrecreanten krijgt 

daarmee een impuls, evenals bezoekers ‘over land’. Overigens dient de groei van 

horecamogelijkheden aan de waterrand gepaard te gaan met extra 

aanlegmogelijkheden. 

 Programmalijn 4: Uitbouwen toeristisch-recreatieve potenties aan de Amstel. Inzet op 

het uitbouwen van het landelijk-ambachtelijke karakter van Ouderkerk aan de Amstel 

en vervlechting tussen dorpskern en buitengebied. Bereikbaarheid is hierbij 

belangrijk: als onderdeel van het verbeteren van de bereikbaarheid is de ontwikkeling 

c.q. versterking van toeristische verbindingsroutes essentieel. Inzet op 

totstandkoming van een ondernemersplatform waarop partijen bij elkaar komen en 

initiatieven/ideeën gezamenlijk oppakken. 

 

1.7 “Actieprogramma Uitbouwen van de toeristisch-recreatieve potenties”, 28 

april 2016: 

 Uitbouwen van de toeristisch-recreatieve potenties is speerpunt uit Beleidsambitie 

Economie Ouder-Amstel 2013. 

 3 kernkwaliteiten: 

o Cultuur. 

o Historie. 

o Natuur. 

 Sluit aan op marketingstrategie van project Amsterdam Bezoeken Holland Zien 

(ABHZ) van Amsterdam Marketing. Ouder-Amstel is onderdeel van “Amstel River 

Countryside”, waarbij bezoek te voet of boot wordt gepromoot. 

 Ouderkerk wordt vooral in trek bij toeristen van middelbare leeftijd en ouderen. 
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 Actiepunt 3: Toeristische informatiepunten. Twee stuks in Ouderkerk aan de Amstel 

en derde TIP bij museum. 

 Actiepunt 4: Centrale positie Historisch Museum Ouder-Amstel en Beth Haim voor 

cultuur historische bezoekers. Historisch Museum fungeert als centrale uitvalsbasis 

(verbindende rol) van waaruit ze worden geïnformeerd over de omliggende 

cultuurhistorische bezienswaardigheden. Realisatie Beth Haim als toegankelijke 

begraafplaats. App. Paviljoen voor bezoekers. Status Unesco werelderfgoed. 

Inrichting van goede parkeervoorzieningen en het treffen van bijbehorende 

verkeersmaatregelen. 

 Actiepunt 5: Verruimen mogelijkheden (RO) voor toerisme en recreatie. Heeft m.n. 

betrekking op oprichten of uitbreiden van overnachtingsmogelijkheden (hotel en 

camping). 

 

1.8 “Parkeerbeleidsplan” 

 In het centrum van Ouderkerk aan de Amstel is een “blauwe zone” ingesteld. Deze 

geldt overdag. ’s Avonds geldt geen parkeerregulering. Per adres wordt niet meer dan 

1 ontheffing (op kenteken) verleend met een maximum van in totaal 75 ontheffingen 

voor het gehele “blauwe zone-gebied”. Deze ontheffingen worden alleen aan 

bewoners uitgegeven die geen beschikking hebben over een eigen parkeerplaats (op 

eigen terrein of een garagebox in de buurt). Bij uitgifte van de ontheffing worden 

leges in rekening gebracht conform de legesverordening. Op basis van medische 

indicaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt. 

 Het tweede gedeelte van het Centrumplan moet nog gerealiseerd worden. 

Doelstelling hierbij is dat het Kampje zo veel mogelijk vrijgemaakt wordt van 

parkeerplaatsen, zodat de open ruimte beschikbaar blijft voor recreatieve doeleinden. 

 “Zachte” deel Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel is nog niet uitgevoerd. 

Uitvoering van dit zachte deel is op zich gewenst, maar er zijn geen exacte 

ruimtelijke contouren aangegeven en de realisatie is ook in ruimtelijk opzicht nog niet 

mogelijk gemaakt. De financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het “zachte” 

deel lag nog niet vast. Bij toekomstige uitbreiding van functies en bebouwing in het 

kader van het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel zal van te voren goed gekeken 

moeten worden naar de nieuwe parkeerbalans, die daarbij ontstaat. De fysieke ruimte 

in de dorpskern is beperkt. Indien bij nieuwe ontwikkelingen er parkeerruimte op 

maaiveld verdwijnt en er nieuwe functies worden toegevoegd, dan zal de 

vervangende en nieuwe parkeergelegenheid waarschijnlijk ondergronds moeten 

worden gerealiseerd. Hieraan zijn (veel) hogere kosten verbonden dan aan parkeren 

op maaiveld. Deze kosten zijn in eerste instantie voor rekening van de 

initiatiefnemer. Van de bouw van een openbare parkeergarage, waarvoor door de 

gebruiker betaald moet worden, kan een verdrijvingseffect uitgaan naar de 

woonwijken, zolang daar geen parkeerregulering geldt. Dit effect en de mogelijke 

oplossingen hiervoor zullen vooraf onderzocht moeten worden. 

 Bij de bouw van ondergrondse parkeerplaatsen in het kader van het Centrumplan 

Ouderkerk aan de Amstel, zal vooraf onder meer onderzoek moeten worden gedaan 

naar het mogelijke verdrijvingseffect hiervan naar de omringende woonwijken en de 

oplossing hiervoor. 
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1.9 “Energiek & Circulair; Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-

2021”, mei 2017: 

 Duurzaamheid betekent “aansluiten op de behoeften van het heden, zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te 

brengen”. 

 Duurzaam denken en doen betekent zorgen voor een balans tussen de 3 P’s: People 

(mensen), Planet (aarde) en Profit (winst). 

 Focus gemeentelijk duurzaamheidsbeleid Ouder-Amstel ligt komende 4 jaar bij de 

hoofdthema’s Energie en Circulaire Economie. 

 Op thema Energie m.n. kansen en mogelijkheden in de gebouwde omgeving 

(bestaande bouw en nieuwbouw) en op duurzame mobiliteit. 

 Op thema Circulaire Economie liggen uitdagingen o.a. op sluiten kringlopen en 

hergebruik van grondstoffen door betere ketensamenwerking en kiezen voor 

duurzame materialen. 

 Financiering binnen bestaande begroting en met inzet van de reservering uit het 

collegeprogramma voor duurzaamheid. Mocht dit ontoereikend zijn, dan zal een 

voorstel voor een aanvullen krediet volgen. 

 Uitdagingen op weg naar energieneutraal: 

1. Energie besparen door het gebruik sterk terug te dringen; 

2. Duurzame energie opwekken; 

3. Energietransitie, zoals uitfaseren van aardgas; 

4. Verduurzaming van de mobiliteit met bijv. elektrische auto’s. 

 Bij nieuwbouw maximaal inzetten op duurzaamheid. O.a. door: 

1. Energieneutrale leefomgeving; 

2. Duurzame energievoorziening zondergasaansluiting (all-electric); 

3. Benutten duurzame bronnen (WKO en zonne-energie); 

4. Alleen no regret maatregelen. 

 Duurzame mobiliteit door elektrisch vervoer en laadpunten. 

 Relevante maatregelen: 

1. Duurzame openbare verlichting. LED-verlichting; 

2. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; 

3. Circulaire waterketen; 

4. Laadpalen voor elektrische voertuigen; 

5. Circulaire economie: Duurzame nieuwbouwwijken: 

o een energieneutrale leefomgeving/woonwijk; 

o een duurzame energievoorziening zonder gasaansluiting; 

o benutting van duurzame bronnen en opwek (warmte- en koudenet, 

zonne-energie); 

o toekomstbestendige bouw (flexibel en re-/demontabel); 

o aansluiten bij innovaties (smart grids/robuust/toekomstbestendig 

(opslag); 

o een robuust watersysteem (grond-, hemel- en afvalwater) met 

voldoende berging; 

o circulair bouwen en inrichten 

(grondstoffen/hergebruik/herkomst/afval); 

o alleen no-regret maatregelen worden genomen; 

o geluidadaptief bouwen; 

o aandacht voor luchtkwaliteit; 

o duurzame mobiliteit (voorrang langzaam/duurzaam verkeer boven 

autoverkeer). 

6. Duurzaamheidsparagraaf in gemeentelijke plannen (ruimtelijk plan). 
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1.10 “Beleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel 2017-2020”, 29 

maart 2017: 

 Evenementen passend bij karakter gemeente. Behoefte in Ouderkerk aan de Amstel: 

Culinaire evenementen, Nationale vieringen, (Rommel)markten, 

Cultuurvoorstellingen, Watersport- en schaatsevenementen. 

 Locatieprofielen voor geschikte locaties. 

o Kampje: Vanwege de ruime opzet en de centrale ligging in de kern Ouderkerk 

aan de Amstel is ’t Kampje de aangewezen locatie voor het houden van 

diverse evenementen. De geschiktheid voor het houden van een kermis, 

braderieën/themamarkten en muziekevenementen is reeds gebleken. 

Vanwege de toeristische ambitie van de gemeente is deze locatie tevens 

geschikt voor evenementen gericht op toeristen. Daarbij is het uitgangspunt 

om te streven naar aansluiting van het evenement bij de thema’s uit het 

Actieplan Toerisme, namelijk: cultuur, historie, natuur en culinair. Jaarlijks 

worden op ’t Kampje 12 grotere evenementen (tot 2.500 bezoekers) 

toegestaan, ongeacht geluidscategorie. Dance evenementen zijn niet 

toegestaan. Kleine evenementen, waarbij het plein grotendeels beschikbaar 

blijft voor het huidige gebruik, zijn onbeperkt toegestaan. 

o Centrum overig (BI-zone) incl. ’t Haventje: Gehele BI-zone. Hoofdzakelijk 

gericht op winkelend publiek en de inwoners van de kern. Vanwege impact 

verkeer maximaal 3 per jaar in gehele BI-zone. Geen evenementen in 

geluidscategorie I. Maximum aantal bezoekers 7.000. 

o Op of aan het water (Amstel en Bullewijk): Watergebonden recreatie en 

evenementen. Maximaal 8 per jaar, waarvan 2 van geluidscategorie I. Dance 

evenementen niet toegestaan. 

 Verbeteren van economische spin off. Voor lokale middenstand. 

 

1.11 “Beleidsregels Evenementen Gemeente Ouder-Amstel”, 29 maart 2017: 

 Beleidsregels aantal en type evenementen per jaar: 

o Geen limiet aan het houden van evenementen waarbij het huidige gebruik in 

zijn geheel gewaarborgd blijft; 

o Maximaal 12 evenementen toegestaan waarbij het huidige gebruik niet 

gewaarborgd blijft, al dan niet van geluidscategorie 1; 

o Evenementen van geluidscategorie 1 duren maximaal 3 dagen (met 

uitzondering van de kermis); 

o Geen dance-evenementen toegestaan; 

o Niet geschikt voor het houden van evenementen met monstertrucks en 

circussen; 

o Geschikt voor het houden van een kermis. 

 Beleidsregels geluid: 

o De maximale geluidbelasting wijkt af van reguliere norm en bedraagt 85 

dB(A); 

o Geluid wordt gemeten voor de gevels van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige 

bestemming; 

o De maximale eindtijden bedragen: 

- van zondag tot en met donderdag 23:00 uur; 

- vrijdag en zaterdag 1:00 uur (daaropvolgende dag). 

 Communicatie met omwonenden: 

Informatie aan omwonenden moet tenminste worden verspreid in de volgende 

straten: 

o Kerkstraat; 

o Korendragerstraat; 

o Achter ’t Kampje; 
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o Dorpsstraat. 

Tevens moet door de organisator voorafgaand aan het evenement worden afgestemd 

met de ondernemers aan het plein om te hinder zoveel mogelijk te beperken. 

 Fysieke kenmerken: 

o Oppervlakte: 5.770 m²; 

o Maximaal 2.500 tegelijkertijd aanwezige bezoekers toegestaan 

(o.b.v. 14,8 meter nooduitgang x 90 personen per minuut per meter 

vluchtroute x 2 minuten); 

o Ondergrond: steen (straten en parkeerplaatsen) en gras; 

Aanwezigheid elektra, etc.; 

o Verlichting aanwezig. 

 
 Verkeer en bereikbaarheid: 

o Het plein/evenemententerrein is omsloten door gebouwen en een park. De 

volgende nooduitgangen moeten worden gerealiseerd (zie plattegrond): 

- Korendragerstraat (8m – 3,5 m calamiteitenroute): 4,5 m 

- Kerkstraat richting Dorpsstraat: 4,5 m 

- Kerkstraat richting Ronde Hoep Oost: 4,0 m 

- Achter ’t Kampje : 1,8 m 

- Totaal: 14,8 m 

o Vanaf het plein moeten de vluchtroutes, buiten het evenemententerrein, tot 

aan de doorgaande weg vrij blijven van objecten (ook van fietsen), ter breedte 

van de aangegeven minimale vluchtbreedte. Voor de Kerkstraat (noordzijde), 

de Korendragerstraat en Achter ’t Kampje is dat tot aan de Dorpsstraat. Voor 

de Kerkstraat (zuidzijde) is dat tot aan de Ronde Hoep Oost. 

o Korendragerstraat dient als calamiteitenroute (zie plattegrond); 

 Gebouwen aan de Kerkstraat moeten bereikbaar zijn; dat wil zeggen dat de 

hulpdiensten op 15 meter afstand van elk gebouw moeten kunnen komen; 

o Bereikbaarheid OV: bushalte Burgemeester Stramanweg is op ± 10 minuten 

loopafstand; 

o Parkeergelegenheid: deze bevindt zich voornamelijk op het plein en vervalt 

voor een groot deel op het moment dat er een evenement plaatsvindt. 

Afhankelijk van de herkomst van het publiek moet de organisator een 

alternatief opnemen in het mobiliteitsplan. 

o Juridische aspecten: 

- Standplaats vergund: 

 Poffertjeskraam, dagelijks gedurende het gehele jaar; 
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 Instellen parkeerverbod ten behoeve van evenement (incl. op- en 

afbouw). 
 
 

1.12 “Standplaatsenbeleid gemeente Ouder-Amstel 2012”: 

 Gebruik Standplaatsenplan 1987. 

 In Ouderkerk aan de Amstel: 2 standplaatsen; 1 op Sluisplein en 1 op het Kampje. 

Tevens 1 extra tijdelijke standplaats op het Kampje. Deze standplaats is tijdelijk tot 

eventuele herinrichting van het Kampje en zal worden ingenomen door de 

Poffertjessalon gedurende de zomermaanden. Tevens toestemming voor 

ingebruikname van een terras . 

 Het maximum aantal toegelaten standplaatsen kan verminderen, bijvoorbeeld 

vanwege gewijzigde planologische situaties. Indien dit het geval is, zal de 

standplaatsenkaart worden aangepast en zo nodig opnieuw worden vastgesteld. 

 Het Kampje: Dinsdagochtend, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag: 

Vishandel. De vishandel op het Kampje mag zijn kraam laten staan met dien 

verstande dat de standplaats, indien nodig, op maandag en dinsdagmiddag vrij is 

voor eventuele andere vergunninghouders. 
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1. Inleiding 
 

De verkeersveiligheid op de Kerkbrug (ook wel Korte Brug genoemd) en Kerkstraat is een 

steeds weer terugkerend onderwerp op de politieke agenda. De reden daarvoor is 

gelegen in het feit dat de monumentale Kerkbrug erg smal is en feitelijk niet geschikt 

voor het gemotoriseerde verkeer dat er in combinatie met het langzaam verkeer (in twee 

richtingen) over heen gaat. Zo is de Kerkbrug sinds 2002 verboden voor vrachtverkeer. 

Eerst als noodmaatregel vanwege de slechte bouwkundige staat van de Kerkbrug en na 

de volledige renovatie van de brug in 2007 is de breedtebeperking gecontinueerd, zodat 

er alleen voertuigen smaller dan 2,30 m overheen kunnen. Door de groei van Ouderkerk 

aan de Amstel met de wijken (Tuindorp) Ouderkerk-Zuid en Schoolweg-Noord en de 

verplaatsing van de Brede School (Jan Hekman school) naar de zuidzijde van de 

Bullewijk (Schoolweg 7) is het gebruik van de Kerkbrug door enerzijds gemotoriseerd 

verkeer en anderzijds langzaam verkeer (m.n. schoolgaande jeugd die met de fiets naar 

school gaat en in mindere mate voetgangers) in de loop der jaren toegenomen.  

 

Ook de Kerkstraat is erg smal. Kerkbrug en Kerkstraat zijn gelegen in het Beschermd 

Dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel. De Kerkstraat ligt opgesloten tussen de 

monumentale bebouwing aan de westzijde van de straat en aan de oostzijde de 

Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim inclusief beheerderswoning, die als 

complex de status heeft van rijksmonument. Door de monumentale status van de 

Kerkbrug en omliggende bebouwing en terreinen, de eigendomssituatie en de Joodse 

traditie van het respecteren van de grafrust is het niet mogelijk om de Kerkstraat en 

Kerkbrug te verbreden. 

 

Om de verkeersveiligheid te borgen heeft het college na een proefperiode op 18 oktober 

2011 besloten de verkeersafsluiting van de Kerkstraat en Kerkbrug tijdens schooltijden 

(begin en eind) voor onbepaalde tijd te continueren. Aan beide zijden van de Kerkbrug 

wordt de straat op de tijdstippen dat het fietsverkeer naar school rijdt, handmatig 

afgesloten met afsluitpalen. 

 

Door de verdere groei van Ouderkerk aan de Amstel in de afgelopen jaren is de 

hoeveelheid gemotoriseerd verkeer over de Kerkbrug verder gestegen, waardoor de 

spanning tussen de verschillende verkeerssoorten is toegenomen, de verkeersveiligheid 

in het geding komt en de noodzaak wordt gevoeld om ingrijpendere verkeersmaatregelen 

te nemen. 

 

1.1 Aanleiding project 

 

Bij besluit van 3 november 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college 

wordt opgeroepen: 

 om samen met de leiding en de bewonerscommissies van de centra ‘Ons Tweede 

Thuis’ en ‘Zorgcentrum Theresia’ te onderzoeken welke verbeteringen in de 

looproutes wenselijk en mogelijk zijn teneinde de zelfstandige bereikbaarheid van het 

dorpscentrum Ouderkerk voor alle bewoners van de centra te optimaliseren; 

 hierbij gebruik te maken van de expertise van het ‘Overleg Lichamelijk 

Gehandicapten Amstelland’; 

 de raad op basis van voornoemd onderzoek een plan aan te bieden omtrent de 

resultaten van voornoemd onderzoek, waaronder de financierbaarheid (inclusief 

mogelijke eigen bijdragen van de centra en mogelijke externe subsidiemogelijkheden) 

van benodigde acties tot realisatie van de op basis van het onderzoek benodigde 

verbeteringen in de looproutes. 

 

Het belangrijkste obstakel op deze looproute is de Kerkbrug, onder andere vanwege de 

hoogteverschillen en de helling. Daarnaast zijn ook de oversteek van de Rondehoep Oost 

en de inrichting van de Kerkstraat tussen Kerkbrug en het Kampje voor de bruikbaarheid 

van deze looproute van belang. 
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Daarnaast wordt in het rapport ‘Veilige school- en thuisroutes Ouderkerk aan de Amstel’ 

de Kerkbrug als één van de knelpunten aangeduid. Een integrale aanpak met 

bovenstaande motie is wenselijk. 

 

Het projectgebied van verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug is grotendeels gelegen 

binnen het projectgebied van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. Dit 

project heeft tot doel van het Kampje een kloppend dorpshart te maken. Een integrale 

aanpak van de openbare ruimte is wenselijk. Gezien de overlap tussen de 

projectgebieden wordt het verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug wordt om die reden 

gezien als een deelproject van het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. 

Insteek is de aanpak van de verkeerssituatie in de Kerkstraat en op en rond de Kerkbrug 

inclusief de aansluiting op Rondehoep Oost als verkeersproject op te pakken. Parallel 

daaraan loopt het proces van Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, dat een eigen 

tempo en dynamiek kent. De uitkomst van het verkeersproject Kerkbrug en Kerkstraat 

(inclusief aansluiting op Rondehoep Oost) wordt gezien als input (lees: uitgangspunt c.q. 

eis) voor het Programma van Eisen voor het project Centrumplan Ouderkerk aan de 

Amstel. 

 

1.2 Voorgeschiedenis 

 

Tot de bouw van de Bennighbrug in 1995 was de Kerkbrug de belangrijkste verbinding 

over de veenrivier de Bullewijk tussen het noordelijk deel van het dorp en het zuidelijk 

deel, dat in de polder Rondehoep is gelegen. De kern Ouderkerk aan de Amstel breidt uit 

aan de zuidkant met de nieuwe woonwijken Ouderkerk-Zuid (met een Brede School en 

kinderopvang) en Schoolweg-Noord. Door adviesbureau Goudappel Coffeng is in 2007 

een second opinion uitgevoerd op een onderzoek van adviesbureau Royal Haskoning over 

de gewenste verkeerscirculatie in Ouderkerk aan de Amstel bij realisering van genoemde 

nieuwe woonwijken. In het ‘Onderzoek Verkeerscirculatie Ouderkerk aan de Amstel’ van 

8 mei 2007 wordt door GoudappelCoffeng geadviseerd om de Kerkbrug en het 

hiernaartoe leidende gedeelte van de Kerkstraat vanaf de aansluiting op de 

Korendragerstraat hetzij: 

 helemaal af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer; 

 eenrichtingsverkeer in te stellen met als rijrichting van noord naar zuid. 

De Jan Benninghweg en Jan Benninghbrug en de vervolgroutes (de heringerichte 

Hoofdenburgsingel – Jacob van Ruisdaelweg en Machineweg) zijn volgens het rapport 

goed in staat om de verschuiving in de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer op een 

verkeersveilige manier op te vangen en te verwerken. Tijdens de 

informatiebijeenkomsten over de nieuwe verkeerscirculatie, die zijn gehouden in 2008, 

bleek er over het algemeen een breed draagvlak te bestaan voor het instellen van 

eenrichtingsverkeer en weinig draagvlak voor het geheel afsluiten van de Kerkbrug voor 

gemotoriseerd verkeer. 

 

Op basis van bovenstaand advies van GoudappelCoffeng en de reacties op de 

informatieavonden heeft het college op 23 juni 2009 besloten gedurende een periode van 

6 maanden een verkeersproef uit te voeren met eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug en 

de Kerkstraat tussen de aansluiting op de Korendragerstraat en de Kerkbrug met als 

verplichte rijrichting noord-zuid en na afloop van de proefperiode het effect van deze 

maatregel te evalueren. Tevens is toen besloten inspraak open te stellen op het 

beleidsvoornemen om in deze proefperiode gedurende 3-4 weken eveneens bij wijze van 

proef over te gaan tot het aanbrengen van een verkeerskundige knip op de Rondehoep 

Oost ter hoogte van hetzij de Theresiastraat hetzij de Ransuil. De verkeersproef inzake 

de Kerkbrug is gestart op 28 september 2009.  

 

Ondanks de uitgebreide voorlichting en het draagvlak op de diverse bijeenkomsten in 

2008 zijn tegen het verkeersbesluit inzake de proef om gedurende 6 maanden 

eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug en een deel van de Kerkstraat in te stellen 182 
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bezwaarschriften ingediend. De bezwaren betroffen vooral het moeten omrijden (ca. 2 

km extra), wat men hinderlijk en slecht vond voor het milieu. Verder was men bang dat 

er op de Kerkstraat harder gereden zou worden. De maatregel zou beperkt moeten 

blijven tot de tijden rond de haal- en brengmomenten bij de scholen. De college zag 

gelet op het tijdelijke karakter van de maatregel geen aanleiding om het besluit te 

herroepen en heeft het bezwaar conform het advies van de bezwaarschriftencommissie 

afgewezen.  

 

Naast deze bezwaarschriften was er vanuit de winkeliersvereniging weerstand tegen de 

proef, omdat door de invoering van eenrichtingsverkeer de omzet van sommige winkels 

met ca. 10% zou zijn gedaald volgens de winkeliers (wat overigens nooit met cijfers is 

onderbouwd). Deze omzetdaling wordt door de winkeliersvereniging in verband gebracht 

met de instelling van eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug. Uit de verkeersmetingen is 

een omzetverlies niet af te leiden. Daarvoor is een uitgebreid herkomst- en 

bestemmingsonderzoek nodig, dat niet is uitgevoerd. Het is echter evident dat bij het 

instellen van eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug het winkelcentrum Sluisplein, zeker 

met de auto, voor veel bewoners uit bijvoorbeeld de wijk Benning een aantrekkelijk 

alternatief wordt. In gesprekken met de winkeliersvereniging is door de toenmalige 

portefeuillehouder toegezegd dat de verkeersproef eerder (namelijk januari/februari 

2010) zou worden beëindigd. Door de winkeliersvereniging is daarnaast gewezen op de 

Hein Kuitenbrug in de gemeente Abcoude als alternatief voor het instellen van 

eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug. Daar vond rond het begin- en eindtijden van de 

scholen een volledige afsluiting plaats van deze brug. 

 

In april 2010 is de evaluatie aan het college gestuurd. Uit de proefneming is gebleken dat 

het instellen van eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug een effectieve manier kan zijn om 

een onacceptabele toename van het verkeer te voorkomen. Daarnaast is een rustiger 

verkeersbeeld op de Kerkbrug ontstaan. De verkeersproef heeft ook laten zien dat, indien 

het eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug wordt gecontinueerd, er flankerende 

maatregelen nodig zijn. Allereerst om het negeren van het eenrichtingsverkeer door een 

deel van de verkeersdeelnemers (gemiddeld 181 auto’s per dag) tegen te gaan. 

Daarnaast is uit de verkeersmetingen gebleken dat een aantal van de alternatieve 

routes, die qua verkeersintensiteit zwaarder worden belast, ook onveiliger wordt als 

gevolg van een toename van de mate waarin de maximumsnelheid wordt overschreden. 

(De verkeersmaatregelen op de Hoofdenburgsingel en Holendrechterweg zijn inmiddels 

uitgevoerd. De Koningin Julianalaan tussen Benninghbrug en sporthal Bindelwijk is na de 

dijkverbetering door het Waterschap gereconstrueerd. Het resterende deel van de 

Koningin Julianalaan tussen Korendragerstraat en sporthal Bindelwijk is echter nog niet 

gereconstrueerd. Hier is de weg reeds aan jaar of 20 ingericht met bloembakken als 

noodmaatregel tegen te hard rijden.) 

 

Het college heeft in 2010 ingestemd met de conclusies en aanbeveling van de evaluatie. 

Doordat genoemde wijken en Brede school nog in aanbouw waren, merkte men toen nog 

niet veel van de verkeersproblemen die na oplevering van de nieuwbouw werden 

verwacht. In 2010 was er alleen draagvlak aanwezig voor het creëren van veilige 

schoolroutes. De winkeliersvereniging heeft zich ook een warm voorstander betuigd van 

een maatregel die alleen rond de schooltijden het verkeer op de Kerkbrug beperkt. Het 

college heeft toen ook besloten per 17 mei 2010 het eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug 

en Kerkstraat in te trekken en bij wijze van nieuwe verkeersproef tot en met januari 

2011 op de Kerkbrug en Kerkstraat (tussen Kerkbrug en de Korendragerstraat) een 

inrijverbod in te stellen voor alle gemotoriseerd verkeer, op schooldagen tussen 7.45-

8.45 uur en 14.30-15.45 uur alsmede deze verkeersproef tussentijds en aan het einde 

van de proefperiode te evalueren op verkeersaspecten, economische aspecten en 

maatschappelijk draagvlak. De voorzitter van de winkeliersvereniging heeft gedurende de 

proefperiode voor het plaatsen en verwijderen van de afsluitpalen gezorgd. 

 



Projectplan definitie- en ontwerpfase Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug definitief, 9 januari 2018 

  

Pagina 5 van 20 

De evaluatie in 2011 van de afsluiting tijdens schooltijden heeft opgeleverd dat er brede 

consensus is dat het voor de veiligheid van (vooral) de schoolgaande kinderen gewenst is 

dat de afsluiting van de Kerkbrug en Kerkstraat rond de (begin- en eind)tijden van school 

als verkeersmaatregel voor onbepaalde tijd wordt ingevoerd. De inspraakreacties op deze 

verkeersproef maken ook duidelijk dat de verkeersveiligheid van de fietser in de 

Kerkstraat en op de Kerkbrug – buiten de afsluitingstijden – nog niet optimaal is. Gelet 

op de fysieke verkeerssituatie is dit echter alleen echt te verbeteren door de Kerkbrug de 

gehele dag autovrij te maken. Met deze optie is geen afzonderlijke verkeersproef gedaan. 

Uit de proef met het eenrichtingsverkeer op de Kerkbrug is gebleken dat de 

verkeersstructuur van Ouderkerk aan de Amstel daar toen nog niet op was berekend. 

Onderzoek daarnaar dient te worden uitgevoerd. Uit de reacties ten aanzien van het 

economisch effect dat hiervan zou uitgaan, is verder duidelijk geworden dat hier ook 

(nog) geen breed maatschappelijk draagvlak voor aanwezig was. 

 

Door de maatschappelijke commotie toentertijd rond het eenrichtingsverkeer op de 

Kerkbrug is de verkeersproef op de Rondehoep Oost niet uitgevoerd. Deze proef is 

volgens de Verkeerscommissie wel wenselijk om te bezien wat er gedaan kan worden aan 

het te hard rijden op de Rondehoep Oost. De Verkeerscommissie heeft in 2010 

geadviseerd met het oog op een veilige school-thuisroute om een verkeerskundige knip 

(afsluiting) midden in de Rondehoep Oost (tussen Benninghbrug en Kerkbrug) aan te 

brengen. 

 

De Verkeerscommissie heeft in 2012 wederom uitgesproken dat de route Kerkstraat – 

Kerkbrug – Rondehoep Oost in verkeerskundig opzicht ongeschikt is voor autoverkeer en 

dat deze route zich bij uitstek leent voor het instellen van een volledige 

geslotenverklaring voor alle autoverkeer, waarmee de route sterk aan verkeersveiligheid 

wint en aantrekkelijker wordt voor fietsers. 

 

1.3 Huidige situatie 

 

Op dit moment is er op de Kerkbrug en Kerkstraat sprake van tweerichtingsverkeer, 

waarbij op schooldagen de Kerkbrug en Kerkstraat (ter hoogte van de diaconiehuisjes) 

wordt afgesloten tussen 7.45-8.45 uur en 14.30-15.45 uur (woensdag 11.45-12.45 uur) 

middels het handmatig omhoog halen van twee sluitingspalen. Dit omhoog halen van de 

sluitingspalen wordt uitgevoerd door de Buitendienst. In 2015 is afgezien van een 

investering in automatisch afsluitbare palen in verband met een mogelijke overlapping 

van de plangrenzen van het “zachte deel” van Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. 

 

1.4 Vorige fase 

 

Naar aanleiding van de motie van 3 november 2016 is Delft Infra Advies gevraagd om 

een verkenning inzake de oplossing van de problematiek van de Kerkbrug op te stellen. 

In de notitie van 14 april 2017 wordt een aantal korte termijn maatregelen (‘quick wins’) 

voorgesteld alsmede lange termijn maatregelen, waarnaar nader onderzoek uitgevoerd 

zou moeten worden op haalbaarheid, neveneffecten en/of zaken die extra aandacht 

vragen. Bij de lange termijn maatregelen kan gedacht worden aan: 

 de invoering van eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen (richting het centrum); 

 een permanente geslotenverklaring voor motorvoertuigen; 

 een gesloten verklaring gedurende specifieke tijden (bijvoorbeeld werkdagen van 7 

tot 19 uur en in het weekend); 

 een combinatie van eenrichtingsverkeer en gedeeltelijke gesloten verklaring; 

 het beperken van de hoeveelheid verkeer door middel van een verkeersregeling 

(bijvoorbeeld elke 60 seconden vanuit beide richtingen om-en-om één auto). 

Aanvullend onderzoek moet uitwijzen welke effecten deze maatregelen hebben op de 

verkeerscirculatie in het dorp en daarmee op de verkeersdrukte op de andere 

ontsluitingswegen. 
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Deze verkenning is op 13 juni en 22 augustus 2017 besproken in de Verkeerscommissie. 

In deze behandeling is geconcludeerd dat de provincie Noord-Holland als 

eigenaar/beheerder van de monumentale Kerkbrug moet worden betrokken, omdat 

zonder hen geen fysieke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden aan de brug. Het 

vinden van de juiste contactpersoon bij de provincie Noord-Holland heeft veel tijd gekost. 

Nu we een contactpersoon hebben wordt een afspraak ingepland voor een 

afstemmingsoverleg. De Verkeerscommissie heeft zich in haar vergadering van 22 

augustus 2017 een voorkeur uitgesproken voor het geheel afsluiten van de Kerkbrug 

voor gemotoriseerd verkeer. Als next best alternatief wordt de invoering van 

eenrichtingsverkeer gezien, waarbij de richting verkeerskundig gezien bepaald zou 

moeten worden op basis van de telgegevens. Naast de verkeersveiligheid is ook de 

verkeerskundige bereikbaarheid van het dorp van belang. 

 

Tijdens de behandeling in de Verkeerscommissie is gebleken dat de door Delft Infra 

Advies voorgestelde korte termijn maatregelen (‘quick wins’) voor de verbetering van de 

verkeersveiligheid van de voetgangers (m.n. ouderen) niet zondermeer kunnen worden 

doorgevoerd, omdat deze een relatie hebben met de problematiek van de 

verkeersveiligheid van de fietsers op de Kerkbrug en in de Kerkstraat. Een integrale 

aanpak van de verkeersveiligheid op Kerkbrug en in de Kerkstraat is noodzakelijk. 

 

Bij de keuze voor één van bovenstaande oplossingen zal aanvullende handhaving 

noodzakelijk zijn. Hierbij wordt primair gedacht aan handhaving met 

kentekenherkenning, omdat dit een 100% pakkans oplevert en dus zeer effectief is. 

 

1.5 Inhoud projectplan 

 

In de gemeentelijke handleiding projectmatig werken worden de volgende fasen in een 

project onderscheiden: 

 

 

 

 

Voor u ligt het projectplan voor de definitie- en ontwerpfase van het verkeersproject 

Kerkbrug en Kerkstraat. In de definitiefase wordt de haalbaarheid onderzocht van de 

verschillende verkeersmaatregelen die voor Kerkbrug en Kerkstraat inclusief de 

aantakking op de Rondehoep Oost kunnen worden genomen.  

 

 

 
 
 

Initiatief Definitie Ontwerp Realisatie Beheer 
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2. Projectbeschrijving 
 

2.1 Doelstelling 

 

De doelstelling van het project kan als volgt worden beschreven:  

Zorgdragen voor een verkeersveilige verbinding op de route Kerkstraat – Kerkbrug – 

Rondehoep Oost, waarbij de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers als (oudere) 

voetgangers en fietsers, waaronder schoolgaande jeugd, wordt verbeterd en de 

bereikbaarheid van het dorpscentrum van Ouderkerk aan de Amstel afdoende blijft 

gewaarborgd. 

 

Doelstelling van het project in de definitiefase is onderzoek te doen naar de gevolgen 

van het geheel of gedeeltelijk afsluiten van Kerkstraat en Kerkbrug voor gemotoriseerd 

verkeer (en eventuele andere oplossingen zoals bijvoorbeeld verkeerslichten met 

flitscamera’s) voor de detailhandel in het dorpscentrum van Ouderkerk aan de Amstel 

alsmede de gevolgen voor de verkeersstructuur van Ouderkerk aan de Amstel. Na de 

bestuurlijke besluitvorming over het oplossingsmodel wordt deze in de ontwerpfase 

verder uitgewerkt tot een uitvoerbaar verkeersontwerp. 

 

2.2 Resultaten van deze fase 

 

In de definitiefase worden enkele onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van 

verschillende verkeersmaatregelen die op de route Kerkstraat – Kerkbrug – Rondehoep 

Oost kunnen worden doorgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid en 

waarborging van de bereikbaarheid van de dorpskern Ouderkerk aan de Amstel. De 

definitiefase wordt afgesloten met een bestuurlijk besluit over het oplossingsmodel, 

waarna de ontwerpfase kan starten.  

 

In de ontwerpfase wordt het oplossingsmodel verder uitgewerkt tot een uitvoerbaar 

verkeersontwerp, dat door het college wordt vastgesteld. 

 

2.3 Beleidskader 

 

De gemeente Ouder-Amstel heeft geen Verkeersplan Ouder-Amstel. Voor verschillende 

deelgebieden van de gemeente, zoal Benning, Ouderkerk-Zuid en Centrumplan fase 1 

zijn verkeersplannen vastgesteld. De wegen in Ouder-Amstel worden aangelegd 

overeenkomstig de structuur van Duurzaam veilig. 

 

2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden zijn van toepassing: 

 Een verkeersveilige school- en thuisroute door de Kerkstraat en over de Kerkbrug, 

zodat deze route geen knelpunt meer is als genoemd in het rapport ‘Veilige school- 

en thuisroutes Ouderkerk aan de Amstel’. 

 Een geoptimaliseerde looproute tussen de zorgcentra ‘Ons Tweede Huis’ en 

‘Zorgcentrum Theresia’ ten zuiden van de Bullewijk en het dorpscentrum van 

Ouderkerk aan de Amstel, zodat de bewoners van de centra zelfstandig naar het 

dorpscentrum kunnen lopen. 

 Een acceptabele bereikbaarheid van het dorpscentrum van Ouderkerk aan de Amstel 

voor zowel langzaam als snelverkeer. 

 Het stimuleren van de fiets voor korte afstanden, inclusief schoolvervoer. 

 Instandhouding van het voorzieningenniveau in de dorpskern Ouderkerk aan de 

Amstel. Hierbij wordt opgemerkt dat het voorzieningenniveau met het aanpalende 

project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel wordt versterkt. 
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2.5 Projectgrenzen 

 

Het projectgebied van het verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug heeft betrekking op de 

Kerkbrug over de Bullewijk, de Kerkstraat tussen de aansluiting op de Korendragerstraat 

aan de noordzijde en de aansluiting op de Rondehoep Oost aan de zuidzijde alsmede de 

T-aansluiting van de Kerkstraat, Rondehoep Oost en Achterdijk. 

 

 
Afbeelding: Begrenzing verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug 

 

2.6 Relaties met andere projecten 

 

Projecten hebben vaak verschillende raakvlakken met andere ontwikkelingen in 

Ouderkerk aan de Amstel. In het kader van verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug 

kunnen er bijvoorbeeld besluiten worden genomen die consequenties hebben voor 

andere ontwikkelingen of werkzaamheden en andersom. Voor het functioneren van de 

projectorganisatie en het slagen van het project, is het van groot belang dat er binnen de 

gemeentelijke organisatie een goede coördinatie en informatie-uitwisseling is. Dit is 

nodig op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.  

 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. 

Een project waarmee goede afstemming noodzakelijk is, is het project Centrumplan 

Ouderkerk aan de Amstel. Doel van dit project is om het Kampje een kloppend dorpshart 

voor de kern Ouderkerk aan de Amstel te laten zijn, waarbij bedrijvigheid, levendigheid 

en plezier bij elkaar komen. Het Kampje wordt een visitekaartje voor de lokale economie, 

een ontmoetingsplek voor inwoners en een trekpleister voor bezoekers. Het project 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel kent gezien de breedte van de opgave een eigen 

tempo en dynamiek. 

 

Het projectgebied van Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel overlapt het projectgebied 

voor verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug. Gezien deze overlap en het feit dat de 

uitkomst van het verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug (inclusief aansluiting op de 

Rondehoep Oost) wordt gezien als input (lees: uitgangspunt c.q. eis) voor het 

Programma van Eisen voor het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, is ervoor 
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gekozen om het verkeersproject te beschouwen als deelproject van het project 

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. Om de afstemming tussen beide (deel)projecten 

te waarborgen worden beide aangestuurd door dezelfde projectmanager. 

 

Dijkverbetering dorpskern Ouderkerk aan de Amstel 

Waternet is momenteel binnen het 'Dijkverbeteringsprogramma regionale waterkeringen 

2015-2024' bezig met het project 'Dijkverbetering dorpskern Ouderkerk', dat betrekking 

heeft op o.a. het trajecten Hogereinde-Noord en Hogereinde-Zuid tot de aansluiting van 

de Bullewijk op de Amstel. In de 'Startnotitie dijkverbetering dorpskern Ouderkerk' d.d. 

25 juli 2016 is aangegeven dat de dijk op het gehele traject is afgekeurd op hoogte. De 

dijk ligt voor een deel op het Hogereinde-Zuid en de Dorpsstraat. De gemeente Ouder-

Amstel heeft beide wegen recentelijk opnieuw ingericht. Beide wegen dienen primair ter 

ontsluiting van (woon)bestemmingen en winkels. Langs de weg staat veel historische 

bebouwing. Doordat deze bebouwing op een zodanige hoogte ligt, is er geen ruimte om 

de bestaande weg op te hogen. Daarom gaat de voorkeur ernaar uit om een 

vervangende waterkering langs de Amstel te leggen in de vorm van een nieuw 

waterkerend scherm dat reikt tot aan de eerste zandlaag op ca. 12 m diepte. Deze 

voorkeursvariant wordt verder uitgewerkt in het Dijkverbeteringsplan. Op de 

voorbereiding van het Dijkverbeteringsplan en leggerwijziging is afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing, wat betekent dat ontwerp 

dijkverbeteringsplan en ontwerp leggerwijziging ter inzage worden gelegd, zodat 

belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Het Dijkverbeteringsplan 

wordt uiteindelijk door de waterbeheerder vastgesteld. Op 21 november 2016 heeft een 

informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Waternet is momenteel bezig met het opstellen 

van het ontwerp dijkverbeteringsplan. 

 

Er is door Waternet gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de maatregelen 

integraal worden uitgevoerd. Het project heeft gevolgen voor de percelen aan de Amstel 

die zijn gelegen aan Hogereinde-Zuid, Dorpsstraat en Kerkstraat. De dijk is grotendeels 

in eigendom van particuliere eigenaren. Om op het terrein van derden werkzaamheden 

uit te voeren is toestemming vereist. Daarom wordt met de perceeleigenaren een 

privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten over de uitvoering van de werkzaamheden op 

het perceel. Daar waar via de minnelijke weg geen overeenstemming wordt bereikt, kan 

ingevolge de Waterwet een gedoogplicht worden opgelegd. Waternet zal met de 

belanghebbenden (waaronder gemeente, nutsbedrijven, omwonenden en direct 

belanghebbende) overleg voeren over de op te stellen plannen. Voor zover het binnen de 

geldende kaders past, worden wensen, kennis en zorgen vanuit de omgeving 

meegenomen in het ontwerp. In het uiteindelijke ontwerp moeten alle waarden en 

functies die bij de waterkering horen, zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. Dat wil zeggen 

dat de balans wordt gezocht tussen de technische maatregelen enerzijds en 

maatschappelijke waarden, functies en belangen anderzijds. 

 

De impact van het dijkverbeteringsproject zal met name zichtbaar zijn ter plaatse van 

het waterkerende scherm langs de waterlijn. Dit scherm blijft op dezelfde hoogte, terwijl 

de omliggende gronden zullen zakken door inklinking van de bodem. Dit zal met name 

zichtbaar worden bij de overgang openbaar gebied naar het water, zoals bij ’t Haventje 

en een mogelijke nieuwe koppeling met het water nabij het Kampje. 
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Afbeelding: Tekening huidige dijktracé en mogelijk alternatief dijktracé Hogereinde-Zuid-Dorpsstraat-Kerkstraat 

 

St. Urbanus Parochie 

Bij de St. Urbanus kerk zijn nieuwbouwplannen. Deze hebben geen doorslaggevende 

invloed voor dit verkeersproject. 

 

Onderhoudsprogramma 

De Rondehoep Oost tussen de Kerkbrug en de Jan Benninghbrug staat voor 2021 op het 

programma. 
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3. Projectactiviteiten  
 

In de definitiefase worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

1. Onderzoek naar de gevolgen van mogelijke verkeersmaatregelen op de Kerkbrug en 

in de Kerkstraat, zoals bijvoorbeeld het geheel afsluiten van de Kerkbrug voor 

gemotoriseerd verkeer, de invoering van eenrichtingsverkeer (richting noord-zuid of 

zuid-noord) of verkeerslichten met flitscamera’s, voor de detailhandelsvoorzieningen 

in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel, in vergelijking met het handhaven van 

de bestaande situatie met tweerichtingsverkeer.  

2. Onderzoek naar de gevolgen van de mogelijke verkeersmaatregelen op Kerkbrug en 

in de Kerkstraat voor de verkeersstructuur van Ouderkerk aan de Amstel. Feitelijk 

gaat het om een actualisatie van het ‘Onderzoek verkeerscirculatie Ouderkerk aan de 

Amstel’ van GoudappelCoffeng van 21 augustus 2007. Hierbij dient onder andere de 

vraag te worden beantwoord of door mogelijke verkeersmaatregelen op de Kerkbrug 

de conclusie uit het verkeersrapport van Delft Infra Advies van 20 maart 2017 nog 

geldig is dat door de ontwikkelingen in het kader van Centrumplan Ouderkerk aan de 

Amstel (i.c. de toevoeging van functies in het dorpscentrum) de verkeersstructuur 

niet gewijzigd hoeft te worden. Insteek hierbij is te starten op een groter 

abstractieniveau, waarin o.a. ook de Rondehoep Oost en een mogelijke knip op deze 

weg, wordt meegenomen. Vanuit het oogpunt van kostenefficiency is het verstandig 

om tegelijk met de actualisatie van het Verkeerscirculatieplan uit 2007 de gevolgen 

van mogelijke andere grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de kern Ouderkerk 

aan de Amstel mee te nemen en dus het verkeerscirculatieplan uit 2007 te 

vervangen. 

 

In de definitiefase worden belanghebbenden, zoals de BIZ, de scholen, de leiding en de 

bewonerscommissies van de centra Ons Tweede Thuis en Zorgcentrum Theresia, 

vooruitlopend op de uit te voeren onderzoeken betrokken, zodat de onderzoeksuitvraag 

compleet is. 

 

Na afronding van bovenstaande onderzoeken en het overleg daarover met de 

belanghebbenden vindt bestuurlijke besluitvorming plaats in het college en wordt een 

keuze gemaakt voor een oplossingsmodel. Vanwege de resultaten van het onderzoek 

naar de gevolgen voor de verkeersstructuur kan het zijn dat het als afgeleide van het 

gekozen oplossingsmodel het voor de vereiste bereikbaarheid van de kern c.q. 

doorstroming elders in de kern Ouderkerk aan de Amstel noodzakelijk is dat de 

weginrichting moet worden aangepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Koningin 

Julianalaan tussen sporthal Bindelwijk en de aansluiting op de Korendragerstraat. 

 

Nadat er een bestuurlijk besluit is genomen voor een bepaald oplossingsmodel start de 

ontwerpfase. In deze fase wordt het gekozen oplossingsmodel verder uitgewerkt in een 

verkeerskundig ontwerp voor de route Kerkstraat – Kerkbrug – Rondehoep Oost alsmede 

mogelijk andere wegtracés elders in het dorp die aanpassing behoeven vanwege de 

doorstroming en verkeersveiligheid indien wijzigingen in de verkeersstructuur worden 

doorgevoerd. Ook over dit verkeerskundig ontwerp wordt overleg gevoerd met 

belanghebbenden. 
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4. Vervolgfasen 
 

Na afronding van de ontwerpfase met vaststelling van het verkeerskundig ontwerp door 

het college wordt het project vervolgd met de voorbereidingsfase, waarin: 

 Het verkeersontwerp civieltechnisch wordt uitgewerkt in een bestek. 

 Het bestek kan worden aanbesteed en de opdracht gegund.  

 De publiekrechtelijke besluitvormingsprocedure van het te nemen verkeersbesluit kan 

worden doorlopen. 

 

Nadat het project is aanbesteed start de realisatiefase met de daadwerkelijke 

uitvoering van de werkzaamheden. 
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5. Projectorganisatie 
 

In de definitie- en ontwerpfase bestaat de projectorganisatie van Het Kampje uit een 

interne stuurgroep en projectgroep.  

 

De onderstaande schematische weergave geeft een illustratie van een interne en externe 

projectorganisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Projectorganisatie intern 

 

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt het project uitgevoerd door de Projectgroep. 

De Projectgroep wordt aangestuurd door de projectleider en daarboven de Stuurgroep.  

 

Gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft de kaders vastgesteld en het budget beschikbaar gesteld. De 

gemeenteraad is het bevoegd gezag om de kaders of budgetten te wijzigen.  

 

College van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) is bestuurlijk 

opdrachtgever van het project en ook bestuurlijk verantwoordelijk voor het resultaat. 

Besluitvorming binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders en het budget is aan 

het college. Het college heeft de verantwoordelijkheid om de gemeenteraad te 

informeren over de voortgang en het resultaat. De portefeuillehouder Verkeer is het 

aanspreekpunt voor het college. 

 

Stuurgroep 

De Stuurgroep bespreking vindt binnen het college plaats. Hierdoor worden alle 

collegeleden geïnformeerd over het project en kunnen direct besluiten worden genomen. 

De projectbespreking en verslaglegging daarvan maakt geen onderdeel uit van de 

formele vergadering van het college. Formele besluiten, waarvoor een collegevoorstel 

eventueel vergezeld van een raadsvoorstel nodig is, dienen daarom ook buiten de 

Stuurgroep bespreking plaats te vinden. 

 

De Stuurgroep komt indien nodig (ad hoc) bijeen als daar in het proces aanleiding voor 

is. De Stuurgroep beslist binnen de door de gemeenteraad en het college vastgestelde 

kaders.  

 

Gemeenteraad 

College 

Intern 

 

Stuurgroep 

 

Projectgroep 
 

Extern 

 
Klankbordgroep  
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Nieuwe besluiten, buiten de kaders van het project, worden voorbereid door de 

Projectgroep, behandeld in de Stuurgroep en, al dan niet aangepast, voor besluitvorming 

aangeboden aan het college en/of de gemeenteraad. Van elke vergadering van de 

Stuurgroep wordt een beknopt verslag gemaakt. 

 

De stuurgroep is als volgt samengesteld: 

 

Functie      Naam 

Bestuurlijke opdrachtgever/voorzitter  Burgemeester Joyce Langenacker 

Portefeuillehouder Centrumplan   Rineke Korrel 

Wethouder      Marian van der Weele 

Wethouder      Jacqueline de Maa 

Ambtelijke opdrachtgever    Luuk Heijlman 

Projectmanager     Koen Wagemakers 

Collega projectmanager    Rinze van Veen  Ad hoc 

 

Projectgroep 

Coördinatie van de werkzaamheden in het kader van dit verkeersproject vindt plaats in 

de Projectgroep. De Projectgroep fungeert als een platform waarin de leden elkaar 

informeren, werkafspraken worden gemaakt en vervolgstappen besproken. De 

Projectgroep verricht de voorbereidende werkzaamheden voor de door de Stuurgroep te 

nemen besluiten. In de definitie- en ontwerpfase komt de Projectgroep driewekelijks bij 

elkaar.  

 

De Projectgroep bestaat uit de volgende leden: 

 

Functie      Naam 

Projectleider      Koen Wagemakers 

Projectmedewerker     Daniëlle Tielemans-van der Steen 

Beleidsmedewerker Verkeer    Jan van Heiningen 

Projectleider Beheer Openbare Ruimte  Maurice van der Werff 

Beleidsmedewerker RO    Elizabeth van de Kerkhoff Ad hoc 

Beleidsmedewerker Financiën   Marco Steen   Ad hoc 

Beleidsmedewerker Communicatie   Astrid van der Vorm  Ad hoc 

 

De ad hoc leden van de Projectgroep worden op de hoogte gehouden van de voortgang 

als agendalid en worden op ad hoc basis uitgenodigd in de Projectgroep.  

 

5.2 Taken en verantwoordelijkheden 

 

In navolgende tekst wordt kort ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de 

hiervoor beschreven organisatie. Achtereenvolgens geldt dat voor de projectleider en de 

medewerkers van betrokken afdelingen. 

 

Projectleider 

De projectleider:  

 Geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor het werk aan het project.  

 Zit de Projectgroep voor en is lid van de Stuurgroep.  

 Zorgt ervoor dat de besluiten die worden genomen in de Stuurgroep en de afspraken 

die worden gemaakt in de Projectgroep worden uitgevoerd en nagekomen.  

 Bewaakt de samenhang en afstemming tussen de diverse onderdelen van het project.  

 Initieert of voert overleg met belanghebbenden en andere overheden, stuurt de 

besluitvorming in de gemeente aan en is budgethouder.  

 Voert onderhandelingen met betrokken partijen en zorgt voor contractvorming,  

 

Project assistent 

De project assistent: 
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 Ondersteunt de projectleider waar mogelijk en nodig. Daarbij gaat het vooral om 

communicatie, planning en financiële administratie.  

 Heeft zitting in de projectgroep en de projectbespreking in het college en zorgt voor 

agendering en verslaglegging daarvan.  

 Zorgt voor het maken van afspraken en bewaken van gemaakte afspraken.  

 Zorgt er voor dat alle door niet kernleden aan te leveren informatie gelezen en 

beoordeeld wordt. 

 

Beleidsmedewerkers 

De beleidsmedewerker: 

 Zorgt afhankelijk van de te behandelen onderwerpen voor de juiste expertise.  

 Zorgt voor voorbereiding, uitvoering en aansturing van het werk dat door collega's 

van de betreffende afdeling moet worden gedaan.  

 Heeft zitting in de Projectgroep en neemt hierin actief deel.  

 Coördineert het (milieu)onderzoek dat door de gemeente moet worden verricht bij de 

voorbereiding van de ontwikkeling en het juridisch-planologisch kader. Ook het 

(laten) behandelen van omgevingsvergunningen en het eventueel voeren van 

juridisch-planologische of vergunningprocedures behoort tot het takenpakket.  

 Schrijft vanuit betreffende vakdiscipline conceptadviezen, voorstellen en besluiten 

voor behandeling in de Projectgroep. 
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6. Communicatie en informatie 
 

Analyse 

Het project raakt veel doelgroepen met verschillende belangen. Denk aan 

BIZ/Winkeliers; zorginstellingen; scholen; kerken (2x); Beth Haim; K4; inwoners 

(Kerkstraat, Dorpsstraat en Rondehoep Oost; Ouderkerk-Zuid) en ondernemers uit 

horeca en andere branches. De verwachting is, ook gebaseerd op reacties in het 

verleden, dat de verschillende scenario’s die denkbaar zijn voor de verkeerssituatie 

Kerkstraat/Kerkbrug stuiten op weerstand van de doelgroepen.  

 

Communicatiestrategie 

De communicatie richt zich op het zorgen voor een heldere en duidelijke boodschap 

waarom we het noodzakelijk vinden de verkeersveiligheid te verbeteren. Qua proces 

wordt gekozen voor het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden en het laten zien dat 

we aandacht hebben voor de diversiteit van belangen. Tegelijkertijd wordt aangegeven 

op welke zaken doelgroepen invloed kunnen uitoefenen en in welke mate. Voorstel is dan 

ook belanghebbenden al te betrekken bij het bespreken van onderzoeksaanpak en 

onderzoeksresultaten, voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming over het 

oplossingsmodel. Het voorstel is belanghebbenden bij elkaar te brengen in een 

werkgroep/klankbordgroep. Op die manier haken ze in een vroeg stadium aan bij het 

proces. De werkgroep heeft een verbindende rol naar de rest van de inwoners en 

ondernemers. Daarbij is het cruciaal de inbreng van de werkgroepleden serieus te 

nemen. We zijn daarbij transparant over hoe we de inbreng van de belanghebbenden 

verwerken. 

 

Afstemming 

Het is belangrijk de bewonersparticipatie goed af te stemmen met mogelijke andere 

participatieprocessen (zoals over de Visie 2030 en Centrumplan Ouderkerk aan de 

Amstel) om geen “overload” voor de inwoners te krijgen. 

 

Het voorgaande wordt uitgewerkt in een Communicatie (uitvoerings)plan, dat behoort bij 

dit Projectplan en dat geldt voor het jaar 2018. Het Communicatieplan wordt opgenomen 

in bijlage 1. 
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7. Planning 
 

In de planning wordt ingegaan op de activiteiten die in 2018 worden verricht.  

 

Globale planning 

 

December 2017  Bespreking Projectplan in Interne Stuurgroep 

Januari 2018  Vaststelling Projectplan in college 

Februari 2018  Informeren gemeenteraad en beschikbaarstelling  

voorbereidingskrediet 

Januari 2018  Uitvraag onderzoeken verkeersstructuur en  

(detailhandels)voorzieningen 

Maart 2018  Overleg met stakeholders over onderzoeksuitvraag 

2e kwartaal 2018 Uitvoering onderzoeken 

2e kwartaal 2018  Bespreken onderzoeksresultaten en oplossingsmodellen met de  

stakeholders en consultatie gemeenteraad 

3e kwartaal 2018 Collegebesluit voor oplossingsmodel  

 

3e kwartaal 2018 Uitwerking verkeersontwerp (incl. participatie) 

4e kwartaal 2018 Vaststelling verkeersontwerp door college (incl. informeren  

gemeenteraad) 

4e kwartaal 2018 Vaststelling Projectplan voorbereidings- en realisatiefase door  

college (incl. informeren gemeenteraad) 
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8. Risico’s 
 

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen weer. 

 

 Risico Beheermaatregel 

1 Maatschappelijke weerstand tegen 

mogelijke verkeersmaatregelen in de 

Kerkstraat en op de Kerkbrug. 

Open en transparante communicatie en 

actief participatieproces, waarin alle 

belanghebbenden worden betrokken. 

Draagvlak voor de plannen zo groot 

mogelijk maken door goede communicatie 

door in overleg te gaan met 

belanghebbenden. 

2 Verlies aan kennis door 

personeelswisselingen is risicovol 

voor de voortgang, kosten en 

opbrengsten. 

Van groot belang is dat personele 

wisselingen tot een minimum worden 

beperkt. Als dat niet kan worden voorkomen 

moet voldoende tijd worden ingeruimd voor 

overdracht van de werkzaamheden.  

3 De projectorganisatie DUO+ is een 

extra factor waarmee rekening 

gehouden moet worden in de 

afstemming. Er is minder zicht op 

wat, wanneer en bij wie in 

behandeling is bij DUO+. 

DUO+ vroegtijdig te betrekken in het project 

en continue afstemming hebben. Zodat de 

medewerkers tijdig over de juiste informatie 

beschikken en ingegrepen kan worden als er 

bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit 

beschikbaar is. 
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Bijlage 1: Communicatieplan verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug 

 



1 Memo college over financiering onderzoek Kerkbrug 

MEMO 
 
 

 
 
 
Aan 

Leden van de gemeenteraad 
 Van 

College van B&W 
 Datum 

24 januari 2018 

Betreft 

Financiering onderzoek Kerkbrug 

 

Het is ons gelukt om de financiering van het onderzoek naar de verkeerssituatie 

Kerkbrug anders te financieren, waardoor het krediet noodzakelijk voor dit onderzoek 

verlaagd kan worden naar €155.000 

 

Projectfinanciering 

De gemeente werkt zoals u bekend met ene aantal projecten waar externe financiers 

(een deel van) de kosten zullen vergoeden. Denk hierbij aan De Nieuwe Kern of 

Entrada. Hierbij is het dus van belang om zowel de externe kosten (externe inhuur, 

onderzoekskosten etc.) als de uren ambtelijke inzet te begroten. Deze vallen ten slotte 

ook onder de verrekeningssystematiek. 

Maar ook bij projecten met een Grondexploitatie als de woningbouw in het 

Zonnehofgebied is het van belang alle kosten in beeld te hebben. De gemeente zal ten 

slotte moeten aantonen geen winst te maken (en dus vennootschapsplichtig te zijn). 

Ook hierbij geldt dat interne kosten opgevoerd dienen te worden. 

 

Om die reden wordt tegenwoordig bij alle projecten ook gekeken naar interne uren. Dit 

zijn uren die in de eigen ambtelijke organisatie worden opgevoerd dan wel in de 

standaard dienstverleningsovereenkomst met Duo+ zitten. Hierbij geldt altijd een 

afweging. Een ambtenaar heeft 1500 productieve uren, die kunnen maar eenmaal 

ingezet. Besteedt een beleidsmedewerker veel tijd aan beleidsdoelen, is er weinig tijd 

voor projecten. Die uren zullen dan alsnog moeten worden ingehuurd. 

 

Voor het project verkeerssituatie Kerkbrug is ons gebleken dat dit past binnen de 

formatie, zoals deze al beschikbaar is. 

 

Overigens is de kans groot dat in de uitvoeringsfase subsidie beschikbaar zal zijn 

vanuit de Vervoersregio. Wellicht dat op dat moment ok een deel van de 

voorbereidingskosten ingebracht kunnen worden. Dit is echter nog te onvoorzien om 

hier al op vooruit te lopen. 

 

Het is dus correct dat het project €205.000 begroot is. Het benodigde krediet is echter 

€155.000 groot. 

 

 



1 20161103 Aangenomen motie CDA NB GL D66 OAA Bereikbaarheid centrum Ouderkerk aan de Amstel 



2.b De gemeentelijke organisatie in 2018 (2018/08)
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1 Raadsvoorstel en -besluit 2018/08: De gemeentelijke organisatie in 2018 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
 

Nummer 2018/08 

 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : De gemeentelijke organisatie in 2018 

portefeuillehouder : J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

Samenvatting 

De ruimtelijke en maatschappelijke dynamiek blijft toenemen. Dit betekent ook iets 

voor de gemeentelijke organisatie. Daarom is het noodzakelijk om de formatie verder 

uit te breiden. Gezien de toename in het gemeentefonds is dit ook meerjarig 

mogelijk. 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Het betreft hier het budgetrecht van de raad. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Eind 2016 bent u bijgepraat over de ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie. 

Vooral het aantal projecten dat toenam en de aankomende vergroting van het aantal 

inwoners was onderwerp van dat stuk. Dit heeft geresulteerd in het raadsbesluit om te 

komen tot een beperkte formatie-uitbreiding, waarvan we verwachten de uitgaven 

voor een deel weer binnen de projecten te kunnen dekken. 

Inmiddels zijn we weer een jaar verder en constateren we dat de druk op de 

organisatie verder en blijvend toeneemt.  

De Metropoolregio Amsterdam verwacht te groeien met zo’n 300.000 huishoudens. 

Het aantal toeristen in de stad neemt dermate toe dat deze verleid worden ook de 

regio te bezoeken en de economie zit weer in de lift. Ouder-Amstel zit midden in deze 

groeiende regio, zowel qua woningvoorrad, bedrijvigheid als verkeersstormen.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De gemeente heeft groeipotentieel. De locatie midden in de metropoolregio vraagt om 

meebewegen in de dynamiek van de groei. We merken ook dat de economie aantrekt. 

Dit tezamen met het bouwen aan de Duo+ organisatie, maakt dat we overlopen van 

het werk. Op diverse vlakken heeft de gemeenteraad ambities gesteld. Zowel op het 

ruimtelijk vlak, het sociaal vlak, maar bijvoorbeeld ook in transparantie, indicatoren en 

informatie is er een toename van de vragen. 

Dat is goed. Dit zorgt voor een levendige overheid, die in staat is om op transparante 

wijze de opgaven die de maatschappij stelt het hoofd te bieden. Het zorgt voor een 

gemeente die de regie kan blijven voeren over de dynamiek op haar eigen 

grondgebied. Maar het kost ook tijd, en daarmee geld.   

In het regeerakkoord is e.e.a. ook terug te vinden. Juist omd e redenen van 

economische groei zie je dat vanuit dat akkoord het gemeentefonds ook aan het 

groeien is. Het ligt in de rede om daar bij aan te sluiten. Samen met de groei van de 

gemeente, de komende tien jaar wellicht richting een verdubbeling, dient de 

gemeente bestuurskracht te tonen op weg naar de toekomst. 

Een grotere gemeente zal zorgdragen voor meer inkomsten uit gemeentefonds, OZB 

en de ruimtelijke plannen zorgen voor inkomsten uit leges voor bouwaanvragen en 

andere beschikkingen. Dit betekent dat de gemeente niet alleen zal groeien in aantal 

inwoners, maar ook in aantal raadsleden en budget. 
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Wat gaan we doen? 
Het is noodzakelijk om de formatie verder uit te breiden. De maatschappelijke 

opgaven, zoals in raadsbeleid geformuleerd tezamen met de noodzaak om ruimtelijke 

projecten, geïnitieerd door derden, te kunnen regisseren en te zorgen dat deze passen 

binnen de ruimtelijke kaders zoals door de raad gewenst zijn niet uit te voeren binnen 

de huidige formatie. 

Als alle plannen doorgaan, kan de gemeente verdubbelen in aantal inwoners. Dit, 

samen met de toename van de uitkering gemeentefonds, betekent dat ook de 

begroting de komende jaren fors zal toenemen. Ook inkomsten uit anterieure 

overeenkomsten, kostenverhaal en leges zullen aanzienlijk zijn. Het is noodzakelijk 

hierop vooruit te lopen. In bijgaande notitie is e.e.a. nauwkeurig uitgewerkt. 

In uw raadsvergadering bespreekt u ook twee convenanten die beeld geven van de 

ontwikkelopgave rond het ABP en de noodzaak om te sturen. Dit kan niet zonder 

formatieuitbreiding. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Door instemming met dit raadsvoorstel kan de gemeente beter sturen op de 

maatschappelijke effecten van projecten en maatschappelijke opgaven. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het is mogelijk om met de huidige formatie verder te gaan. Dat zal betekenen dat 

sommige projecten niet gestuurd kunnen worden. Te denken valt aan geen regie op 

ontwikkeling Entrada, de afwaardering A2 laten uitvoeren door Rijkswaterstaat en 

Amsterdam dan wel de projecten geheel eigenstandig te laten functioneren, zonder 

borging richting de organisatie en het bestuur. Gekozen kan worden voor minder inzet 

op onderwijs of geen indicatoren op te nemen in beleidsdocumenten. 

Onderzocht is het alternatief van efficiënter te werken. We zien echter dat de 

werkdruk in genoemde taakvelden al dermate hoog is dat nu al gevreesd wordt voor 

uitval. Ons college ziet dan ook geen reële alternatieven. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Hier is in 2018 rond de €120.000 euro voor nodig. Daarnaast zal formatie worden 

uitgebreid met als dekking kostenverhaal bij projectontwikkelaars. Hier zijn altijd 

risico´s aan verbonden. In de notitie wordt beschreven waarom wij deze als 

beheersbaar zien, en thuis horen in de “egalisatiereserve projecten”. Hierdoor komen 

project gerelateerde lasten, die door derden (op termijn) worden vergoed, niet ten 

laste van de exploitatie. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het gaat hier om de interne organisatie. Vanzelfsprekend is voor alle projecten 

communicatie wezenlijk. 

 

Wat is het vervolg? 

Na beschikbaar stellen van het budget zal de invulling van de organisatie vorm 

krijgen. 
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Hoe monitoren en evalueren we? 
In de P&C cyclus komt de voortgang van de gemeentelijke organisatie en alle taken 

die in bijgevoegde notitie besproken worden ruimschoots aan de orde. 

Vanzelfsprekend zal in de begroting expliciet aandacht worden besteed aan dit 

onderwerp. 

 

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 

2018/08 

 

 

BESLUIT: 

1. €120.000 beschikbaar te stellen voor formatie-uitbreiding conform de bij 

het raadsvoorstel behorende bijlage 

2. In te stemmen met de overige formatie-uitbreiding en deze te verwerken 

middels de egalisatiereserve projecten  

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018, 

 

De raad voornoemd, 

 

De raadsgriffier, De voorzitter, 

  

A.A. Swets J. Langenacker 
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Inleiding 
 

Eind 2016 is het bestuur bijgepraat over de ontwikkelingen in de gemeentelijke 

organisatie. Vooral het aantal projecten dat toenam en de aankomende vergroting van 

het aantal inwoners was onderwerp van dat stuk. Dit heeft geresulteerd in een beperkte 

formatie-uitbreiding, waarvan we verwachten de uitgaven voor een deel weer binnen de 

projecten te kunnen dekken. 

 

Inmiddels zijn we weer een jaar verder en constateren we dat de druk op de organisatie 

verder en blijvend toeneemt. In deze notitie zal hier kort bij stil worden gestaan. 

 

We merken dat de gemeente groeipotentieel heeft. We merken ook dat de economie 

aantrekt. Dit tezamen met het bouwen aan de Duo+ organisatie, maakt dat we 

overlopen van het werk. Op diverse vlakken heeft de gemeenteraad ambities gesteld. 

Zowel op het ruimtelijk vlak, het sociaal vlak, maar bijvoorbeeld ook in transparantie, 

indicatoren en informatie is er een toename van de vragen. 

Dat is goed. Dit zorgt voor een levendige overheid, die in staat is om op transparante 

wijze de opgaven die de maatschappij stelt het hoofd te bieden. Maar het kost ook tijd, 

en daarmee geld. 

In het regeerakkoord is e.e.a. ook terug te vinden. Om die reden zie je dat vanuit dat 

akkoord het gemeentefonds ook aan het groeien is. Het ligt in de rede om daar bij aan te 

sluiten. Samen met de groei van de gemeente, de komende tien jaar wellicht richting een 

verdubbeling, dient de gemeente bestuurskracht te tonen op weg naar de toekomst. 

Een grotere gemeente zal zorgdragen voor meer inkomsten uit gemeentefonds, OZB en 

voor inkomsten uit leges voor bouwaanvragen en andere beschikkingen. Dit betekent dat 

de gemeente niet alleen zal groeien in aantal inwoners, maar ook in aantal raadsleden en 

budget. 

Programma 1. Samenleving 
Binnen het programma samenleving spelen een groot aantal zaken. Er hebben zich onder 

meer personele mutaties voorgedaan door het vertrek van 2 medewerkers. Hierdoor 

ontstond de kans om de uren iets anders te verdelen. Er is dus een klein stukje formatie 

over, wat ad interim zal worden ingevuld. 

Zorgadviespunt en kernteam 

De veranderingen in de jeugdzorg en de ontwikkelingen die het nieuwe kabinet voor 

ogen heeft kan gevolgen hebben voor de taken van de gemeente. Nieuwe taken zullen 

gevolg hebben voor de formatie. Denk hierbij o.a. aan de inzet van een 

gedragsdeskundige voor Kernteam en het Zorgadviespunt en meer uren die nodig zijn 

om met cliënten een perspectiefplan op te stellen.  

Onderwijs en VVE 

De beleidscapaciteit onderwijs is onvoldoende om de ambities van het 

onderwijsbeleidsplan uit te kunnen voeren, mede omdat nu ook duidelijk is dat uitvoering 

van de VVE door gemeenten voor de komende jaren wordt gecontinueerd. 

De prioriteiten in het basisonderwijs, waaronder de mogelijkheid van een nieuw 

schoolgebouw in Ouderkerk en eventuele uitbreiding van lokalen in Duivendrecht vergen 

veel van de organisatie. Mocht het college besluiten om te komen tot planvorming rond 

een nieuw schoolgebouw en/of uitbreiding lokalen zal hier formatie voor gevonden 

moeten worden. Dit geldt ook voor nieuwbouw scholen in De Nieuwe Kern e.d.. Hier is in 

de bestaande formatie geen tijd voor beschikbaar. Zie projecten. 

Indicatoren 

De druk neemt toe om in het sociaal domein te werken met transparantie indicatoren en 

andere gegevens om te kunnen sturen. Dit is begrijpelijk, maar niet makkelijk. Die 

informatie moet vervaardigd worden en geduid. Hier is dan extra formatie voor nodig. 



De gemeentelijke organisatie in 2018    4 
Een eerste stap op weg naar de nabije toekomst met twee keer zo veel inwoners 

Het ligt in de rede om deze formatie aan te doen sluiten op de coördinator 

bedrijfsvoering (zie programma 3).  

Samenvattend samenleving 

Kernteam/zap 0,5 

VVE 0,2 

Scholenbouw Zie projecten (programma 2) 

Kengetallen 0,1 (zie programma 3) 

TOTAAL 0,8 Fte 

Programma 2. Ruimte 
Het programma Ruimte merkt dat de economie weer aantrekt. Op alle vlakken zijn er 

initiatieven om zaken te ontwikkelen. In het vorige stuk is hier al op ingegaan, maar de 

druk blijft toenemen. 

Daarnaast gebeurt er van alles op regionaal gebied. Ouder-Amstel wil als gemeente in 

het centrum van de Randstad hier ook een rol blijven spelen. Dit is noodzakelijk om alle 

druk op onze grond te kunnen regisseren. Dit kost echter veel tijd. Daarbij is het niet het 

zelf ontwikkelen, maar het zorgen dat private ontwikkelaars dat doen dat past binnen de 

visie van Ouder-Amstel. Voor zelfontwikkeling zou nog veel meer formatie beschikbaar 

moeten zijn. Neemt niet weg dat de regie op anderen hun werk cruciaal is. 

Wonen 

In het verleden werd de woonportefeuille voor een groot deel door de Stadsregio+ 

uitgevoerd. Bij opheffing van die plusregio is veel werk teruggekeerd naar de gemeente. 

In eerdere plannen was dit nog onvoldoende duidelijk, maar op dit moment lijkt hier toch 

zo’n 14 uur per week voor noodzakelijk. 

Duurzaamheid 

De gemeenteraad heeft ambities gesteld op het vlak van duurzaamheid. Hier is echter 

onvoldoende formatie voor beschikbaar. Een deel van de uitvoering kan binnen Duo+ 

uitgevoerd, maar om deze gemeentelijke opgave uit te voeren is minimaal 7 uur per 

week beleidscapacitieit noodzakelijk. 

Regionale plannen 

De provincie is actief bezig op het gebied van de regionale ontwikkelingen. Dit betekent 

dat er op gebied van hotels, kantoren etc. regionale plannen dienen te worden opgesteld. 

Ouder-Amstel had geen senior die zich met omgevingszaken bezig hield. Inmiddels wordt 

dit werk wel uitgevoerd, maar dat betekent dat deze formatie niet voor andere zaken kan 

worden ingezet. De regionale inzet is cruciaal voor de ontwikkelingen in DNK/ABP, maar 

kan hier niet uit gedekt worden. 

Omgevingswet 

Hoewel de invoering van de omgevingswet is uitgesteld, moet er in actie worden 

gekomen om de keuzes die de wet vraagt goed voor te bereiden. Zodra de nieuwe raad 

geïnstalleerd is, zal dit ook met de raadsleden worden besproken. Het project wordt met 

de Duo-collega’s uitgevoerd, maar iedere gemeente zal zijn eigen beleidsmatige keuzes 

moeten maken. Dit betekent dat hier ongeveer 8 uur per week voor nodig zal zijn 

gedurende 3 jaar. 

Projecten. 

Los van de beleidszaken spelen er veel kleinere projecten en twee grote projecten (ABP 

en DNK). In de vorige notitie is hier op ingegaan en is de formatie uitgebreid. In het kort 

betekent dit: 

 

Project Toelichting + Fte Dekking 
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Projecten in plan 2017 

Ouderkerkerplas Afgerond 0 n.v.t. 

Amstelbrug Opgevoerd in 2017. 0,25 Reeds beschikbaar gesteld 

via voorstel 2017 

Het Kampje 

(initieel) 

 
0,25 Reeds beschikbaar gesteld 

via voorstel 2017 en 

kostenverhaal 

Het Kampje 

(overig) 

Nieuwe projecten 

kerkbrug, haventje, 

economische structuur 

0,25 Nog geen dekking 

Manege Opgevoerd in 2017 0,1 Reeds beschikbaar gesteld 

via voorstel 2017 en 

kostenverhaal 

Verbreding A9 Opgevoerd in 2017 0,1 Reeds beschikbaar gesteld 

via voorstel 2017 

Verkoop d’Oude 

school 

Opgevoerd in 2017, in 

praktijk geen formatie 

voor gevonden 

Pm Dekking uit opbrengst. 

Ontwikkeling 

begraafplaats 

Afgerond 0 
 

Holendrechterweg. Opgevoerd in 2017 0,1 Gedeeltelijk dekking, 

gedeeltelijk via 

begrotingswijziging dekking 

voorzien 

Satellietbaan. Opgevoerd in 2017 0,1 Reeds beschikbaar gesteld 

via voorstel 2017 

Plus uren civieltechniek 

Kleine tijdelijke 

wooneenheden bij 

zwembad en andere 

plekken 

Gezien prioriteiten 

voorlopig niet uitvoeren 

 
n.v.t. 

Ontwikkelingen 

kerkgebied 

Ouderkerk 

Planvorming wordt niet op 

korte termijn verwacht 

 
n.v.t. 

TOTAAL  1,45 Fte  

Nieuwe projecten    

Oude 

brandweerkazerne 

Na voltooiing nieuwe 

kazerne kan dit stuk 

ontwikkeld worden 

0,1 Dekking uit grondopbrengst 

Locatie naast 

brandweerkazerne 

Stuk te ontwikkelen, 

mogelijk als woningbouw 

0,1 Dekking uit grondopbrengst 

Nieuwbouw scholen Zoektocht naar 

mogelijkheden voor nieuw 

schoolgebouw 

0,2 Autonome kosten 

Onderzoek naar 

Bebouwing 

voormalige school 

locaties 

Vervolgonderzoek na 

keuze schoollocatie om 

een start te maken met 

woningbouw op leeg 

komende locaties? 

0,2 Dekking uit grondopbrengst 

Woonboten ABP en 

OK 

Zie projectplan ABP 0,5 Totale kosten ABP? 

Afronding vuilstort  0,1 Autonome kosten 

Afwaardering A2 en 

overige 

ontwikkelingen 

 1,0 Kostenverhaal etc. 
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Ontwikkelingen 

Entrada 

 0,5 Kostenverhaal etc. 

Diverse 

ontwikkelingen ABP 

Inhuur per project Pm Kosten projecteigenaar 

(externe) 

Individuele 

projecten 

Ouderkerk 

Reageren op ruimtelijke 

plannen particuliere 

initiatieven 

0,4 Reeds beschikbaar gesteld 

via voorstel 2017, 

gedeeltelijk kostenverhaal. 

Inzet senior voor 

ruimtelijke plannen 

 0,3 Autonome kosten 

TOTAAL nieuw  3,3 Fte  

TOTAAL  4,75  

 

Grote projecten DNK en ABP 

Binnen de grote projecten waar een nauwe samenwerking met Amsterdam wenselijk is, 

wordt de druk steeds groter. De vele plannen krijgen allemaal concreet gestalte. 

Denk hierbij aan de woonbotenproblematiek, waarvoor de raad besloten heeft 0,5 Fte 

beschikbaar te stellen (projectplan). Daarnaast gaat de afwaardering A2 spelen. Een 

groot project dat voor een groot deel ruimtelijke implicaties in Ouder-Amstel zal hebben. 

Om dit project maar enigszins te kunnen sturen zal een nieuwe formatieplaats nodig zijn. 

Amsterdam wil meer zaken ontwikkelen. Hiertoe wordt het college binnenkort een 

concept overeenkomst aangeboden. Daarnaast zijn er diverse projectontwikkelaars actief 

geworden die kavels op het ABPZ en rond de Wenckebachweg aangekocht hebben om te 

gaan ontwikkelen. 

Op het ABP zijn, als gevolg van de visie, vele eigenaren bezig met hun plannen voor de 

toekomst. Dit resulteert in veel vragen, maar straks ook in goede regievorming om te 

zorgen dat de projecten ook gaan voldoen aan het streefbeeld zoals de gemeenteraad dit 

heeft vastgesteld. Alle projecten leveren geld op, als gevolg van anterieure 

overeenkomsten, leges en straks OZB. Maar eerst zal de ontwikkeling de goede kant op 

gestuurd moeten worden. 

Dit geldt ook voor Entrada. Zonder voldoende ambtelijke ondersteuning zal het wens 

beeld zoals de raad dit voor ogen heeft niet kunnen worden gerealiseerd. Hier is dus 

meer capaciteit voor nodig dan momenteel beschikbaar, zeker na het amendement dat 

afgelopen raadsvergadering is aangenomen en vraagt om meer tussentijdse momenten. 

Voor DNK zijn we op zoek naar een nieuwe projectleider. Ook hier gaat steeds meer 

spelen. Vooralsnog kan dit binnen bestaande formatie, maar ook hier zal op termijn extra 

inzet nodig zijn (scholenbouw, sport, RO etc.) Hier wordt t.z.t. op terug gekomen. 

De projectorganisatie is zich bewust van de grote aanslag die zij vraagt op de 

voorinvesteringen. Gevolg zal wel zijn dat gedurende de komende tien jaar Ouder-Amstel 

in aantal inwoners kan verdubbelen en het ABP de uitstraling krijgt van een modern 

gebied, waar de door de gemeenteraad gewenste combinatie van wonen en werken, met 

aandacht voor de leefomgeving zich optimaal kan ontwikkelen. 

Samenvatting ruimte 

Meegenomen in 2017 1,45 

Wonen 0,4 

Omgevingswet 0,2 

Regionale samenwerking 0,2 

Dekking door kostenverhaal 1,7 

Dekking uit grondopbrengsten 0,4 

Autonome kosten 0,85 

Projectplan ABP 0,5 

TOTAAL 4,75 Fte 
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Programma 3. Bedrijfsvoering 

Duo+.  

De Duo+ organisatie is in woelig water begonnen. Dit heeft geresulteerd in een traag 

begin waar de gemeente nog veel werk moest blijven doen. We constateren dat op 

allerlei vlakken de Duo+-organisatie zich goed ontwikkeld. Dit neemt niet weg dat er 

hard gestuurd moet worden. Juist bij de afdeling bedrijfsvoering is er veel werk om 

duidelijk te krijgen wat de opdracht is. Daarnaast is er bewust voor gekozen om alle 

taken voor bedrijfsvoering onder te brengen bij Duo+, met uitzondering van een klein 

stuk strategisch financieel beleid. Dit betekent dat ook de beleidsontwikkeling binnen 

Duo+ plaats vindt.  

De andere Duo-partners hebben een liaison voor de teamleiders bedrijfsvoering van 

Duo+ en de strategische vragen. Gezien de grootte is hier in Ouder-Amstel niet voor 

gekozen en is deze taak belegd bij de gemeentesecretaris. Dit wreekt zich momenteel. 

Juist in de tijd van ontwikkeling barst Duo+ van de vragen op het gebied van 

ontwikkeling van de dienstverlening. Dat is goed, maar kost schreeuwend veel tijd. Tijd 

die de gemeentesecretaris niet heeft. 

Hierdoor raken namelijk zaken in de knel, zowel in het proces van vervolmaking van 

Duo+ als in het werk van de gemeentesecretaris. Vooral het strategisch adviseurschap 

en de regie op de projecten krijgt daarmee onvoldoende aandacht. 

Zeker gezien de komst van een nieuw college is dit niet aanvaardbaar. 

Financieel strategisch adviseur 

In een laat stadium van de oprichting van Duo+ is ervoor gekozen dat er een kleine 

formatieplaats achter blijft die de strategische financiële vragen kan invullen en de 

controlefunctie kan uitoefenen van de gemeente naar Duo+. In praktijk is de functie 

momenteel veel groter omdat de aansluiting van het werk van Duo+ op het bestuur en 

de beleidsafdeling niet soepel loopt. Tevens is door een structureel (te) krappe formatie 

bij het team financiën het werk maar met moeite rond te krijgen. Dit betekent dat de 

gemeente sterk moet blijven sturen op het financiële proces, zoals de P&C-cyclus en de 

veranderingen die plaats vinden. Dit kost zowel de gemeentesecretaris, de coördinator 

sociaal domein als de financieel adviseur veel tijd. 

Op termijn zal een deel van dit werk als vanzelfsprekend door de Duo+-organisatie 

kunnen worden uitgevoerd, momenteel zijn we echter nog niet zo ver. 

Bij de oprichting van Duo+ is een kwart formatieplaats aan financiën hiervoor gekregen. 

Momenteel wordt de functie interim ingevuld. Dit is geen bestendige oplossing. 

Secretariaat 

De ontwikkelingen op ICT gebied vragen om steeds meer deskundigheid en kennis. Het is 

zinnig om die te bundelen bij een medewerker die vlakbij is. Daarom wordt voorgesteld 

deze taak bij het bestuurssecretariaat te beleggen. Hier is ongeveer 0,2 Fte voor 

noodzakelijk. Tevens wordt door de uitbreiding van projecten het zinnig om het 

projectsecretariaat uit te breiden. Hiermee kan de projectleider afdoende ondersteund 

worden. Hiertoe is 0,5 Fte noodzakelijk, waarvan ongeveer de helft weg te schrijven is 

naar projecten.  

Samenvatting bedrijfsvoering 

De ontwikkeling van Duo+ kost veel tijd. Om dit goed te kunnen aansturen is formatie 

nodig. Momenteel wordt dit zo ingevuld dat er voor de reguliere werkzaamheden te 

weinig tijd over is. 

Voorgesteld wordt om de functie van strategisch financieel adviseur en opdrachtgever 

bedrijfsvoering te koppelen tot een nieuwe functie coördinator bedrijfsvoering en 

financiën.  

De functie omvat het strategisch financieel advies, lidmaatschap Ogon bedrijfsvoering en 

andere zaken die daarbij horen. Voor de komende 2 jaar wordt de functie ingeschat op 

0,6 Fte, daarna zou deze kunnen afnemen. Gezien het feit dat de verwachting is dat de 
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gemeente op dat moment in een groeispurt zit, zal er dan echter voldoende werk zijn om 

de medewerker in dienst te houden. 

Daarnaast wordt voorgesteld om de secretariële ondersteuning met 0,7 fte uit te breiden. 

4. Samenvattend 
U wordt voorgesteld om de volgende besluiten te nemen m.b.t. de formatie: 

 

Uitbreiding 201

8 

201

9 

202

0 

2021 

evj 

0,2 Fte omgevingswet 0,2 0,2 0,2 Pm 

0,6 Fte wonen en duurzaamheid 0,6 0,6 0,6 0,6 

0,2 Fte regionale ruimtelijke plannen 0,2 0,2 Pm Pm 

0,5 Fte ABP/woonboten 0,5 0,5 0,5 Pm  

3,0 Fte diverse projecten,  2,7 2,7 2,7 2,7 

0,7 Fte coördinator bedrijfsvoering 0,7 0,7 0,7 0,7 

0,7 Fte zorgadviespunt en VVE 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,7 Fte secretariaat 0,7 0,7 0,7 0,7 

Totaal uitbreiding 6,1 6,2 5,9 5,2 

Dekking      

Nog resterende ruimte formatieuitbreiding 2017 1,2 1,2 1,2 1,2 

0,2 Fte regionale ruimtelijke plannen 0,2 0,2 
  

0,5 Fte ABP/woonboten 0,5 0,5 
  

1,5 Fte diverse projecten kostenverhaal en 

grondopbrengst 

2,6 2,6 2,6 2,6 

Totaal dekking  4,5 4,5 3,8 3,8 

 

Van de 5,7 Fte formatie-uitbreiding blijft dan in 2018 nog 6,1 -/- 4,5= 1,6 Fte niet 

gedekt. Bij een gemiddelde loonsom van €80.000 gaat het dan om €128.000. Deze 

dekking is te vinden in de extra bijdrage die in het gemeentefonds wordt gestort als 

gevolg van het regeerakkoord. Dit past, omdat ook dit akkoord uitgaat van een 

groeiende economie en plannen om de groei bij te blijven. Dit is exact waarom dit 

voorstel ook is geschreven. 

Daarnaast zal als gevolg van de uitbreiding voor projecten en ABP vermoedelijk de 

WABO-aanvragen toenemen. Op dit moment is in de begroting rekening gehouden met 4 

ton minder bouwleges dan gebruikelijk. Door enkele grote aanvragen kan dit wel weer 

realiteit worden, en komt dit geld beschikbaar om de formatie op orde te krijgen om deze 

aanvragen ook daadwerkelijk te kunnen regisseren. 

 

Saldo begroting conform Begroting 2018 

Bedragen * 1.000  2018  2019  2020  2021 

Saldi begroting 2018 -2021  -272  183  817  1.065 

 

Prognose toename gemeentefonds en aandeel Ouder-Amstel 

(Bedragen x 

€ 1.000) 
Aandeel 2018 2019 2020 2021 

Gemeentefonds 15.000.000 100% 400.000 900.000 1.100.000 1.200.000 

Ouder-Amstel  0,07% 293 660 807 880 

 

Resumerend betekent dit dat de toename van de formatie gedekt kan worden uit de 

geprognotiseerde toename van de uitkering uit het gemeentefonds. Het tekort op de 

begroting neemt daarbij wel af maar niet tot 0. Gezien het begrotingssaldo voor de 

komende jaren is dit geen probleem. 



De gemeentelijke organisatie in 2018    9 
Een eerste stap op weg naar de nabije toekomst met twee keer zo veel inwoners 

Incidenteel of structureel invullen? 

Voor veel ruimtelijke plannen is de projectduur beperkt. Het gaat vaak om enkele jaren. 

Enkele projecten kunnen zelfs in 2018 worden afgerond. Toch wordt voorgesteld om de 

formatie structureel in te vullen. 

Als gevolg van de extra woningen zal het aantal inwoners toenemen. Dit betekent een 

forse uitbreiding van de gemeentelijke organisatie. Er zal ten slotte meer moeten worden 

uitgevoerd, want er zijn meer wegen, meer uitkeringen, meer veiligheid, meer…. 

Daarnaast zijn er de komende 10 jaar nog vele projecten die tijd zullen vragen. Als het 

Entrada-project goed op stoom is, kan dit wel meer dan een hele formatieplaats aan 

capaciteit gaan kosten. De afwaardering van de A2, andere grote infrastructurele 

projecten daaromheen, het noordelijk deel van het ABP (bij het hotel) enzovoort staan te 

wachten. 

Het ligt in de rede dat de organisatie, net als het aantal inwoners, de komende 10 jaar 

zal verdubbelen. Deze formatie is daar dus goed in inpasbaar. 

Daarnaast kan de gemeente door het structureel aan te bieden de kans vergroten dat de 

gemeente (in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, en met een beperkte 

salarisvergoeding) adequate personeelsleden kan krijgen. 

De huidige arbeidsmarkt is zeker voor mensen in de ruimtelijke sector steeds 

aantrekkelijker. Daarom is het de vraag of alle benodigde capaciteit gevonden kan 

worden binnen de salarisschalen zoals wij gewoon zijn in Ouder-Amstel. Mocht het nodig 

zijn het aanbod aan te passen, zal dit met het college worden besproken. 

 

Het vergroten van het inwonertal zal ook iets betekenen voor Duo+. Meer mensen 

betekent meer uitkeringen, meer straten, meer openbaar groen. Voor dit moment 

beperkt dit zich vooral tot meer WABO-vergunningen, die middels de leges worden 

betaald. Ook zal er extra capaciteit nodig zijn op civieltechniek. Als de nieuwe bewoners 

er daadwerkelijk zijn geldt dit ook voor de andere taakvelden. Dit loopt evenredig met de 

toename van de uitkering en de OZB-inkomsten. In het project verdelingssystematiek 

Duo+ zal het accommoderen van de toename ook worden ingebracht. 



2.c Vervolgtraject visie 2030 (2018/07)

1 Raadsvoorstel en -besluit 2018/07: Vervolgtraject visie 2030 

RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

    

Nummer 2018/07 
 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Vervolgtraject visie 2030 

portefeuillehouder : J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

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? 
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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. 
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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 

 

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

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 

 

 



4.b Lange termijn agenda

1 Lange termijn agenda 

Lange termijn agenda 2018
Commissies 1 en 8 februari 2018

Onderwerp Bron Commissie Raad Bij wijziging planning: oorzaak 

RAADSVERGADERING 19 APRIL 2018

eerste vergadering nieuwe raad 19-04-18

1e nieuwsbrief begroting 2018 ntb 19-04-18

RESERVE RAADSVERGADERING 17 MEI 2018

reserve raadsvergadering 17-05-18

RAADSVERGADERING 14 JUNI 2018

Onttrekken openbare ruimte t.b.v. trainingscomplex Ajax 31-05-18 14-06-18

Bestemmingsplan Compierterrein 31-05-18 14-06-18

Bestemmingsplan woningbouw manege 31-05-18 14-06-18

bestemmingsplan evenementen en terrassen 31-05-18 14-06-18

Beeldkwaliteitsplan ABP 31-05-18 14-06-18

cultuurbeleid 7-06-18 14-06-18

Ruimtelijk visie drie woningbouwlocaties Holendrechterweg 31-05-18 14-06-18

Gemeentelijk Riolerings Plan 31-05-18 14-06-18

I.v.m. kerstreces is het niet gelukt om alle benodigde overleggen 

te voeren om een kwalitatief goed plan gereed te hebben.

Verbreding A9 31-05-18 14-06-18

Speelplaatsenbeleid actualisatie 7-06-18 14-06-18

RAADSVERGADERING 5 JULI 2018

1e BURAP incl 2e nieuwsbrief en begrotingswijziging 28-6-2018

jaarrekening 2017 begroting 2017 28-6-2018 5-7-2018

kadernota 2019 28-6-2018

RESERVE RAADSVERGADERING 13 SEPTEMBER 2018

reserve raadsvergadering

RAADSVERGADERING 11 OKTOBER 2018

gezondheidsnota 4-10-18 11-10-18

3e nieuwsbrief 4-10-18

RAADSVERGADERING 8 NOVEMBER 2018



Begroting 2019 18-10-18 8-11-18

RAADSVERGADERING 13 DECEMBER 2018

2e BURAP incl 4e nieuwsbrief en begrotingswijziging 6-12-18 13-12-18

GROSLIJST 2018, n.t.b. welke raadsvergadering

Visie 2030 n.t.b.

Centrumplan Ouderkerk begroting 2017 n.t.b.

Overdracht eigendom kazerne Duivendrecht afspraak veiligheidsregio n.t.b.

Bestemmingsplan Facetherziening Noodoverloop de Ronde Hoep n.t.b. MER-traject loopt nog

Veiligheidsplan n.t.b.

DNK: concept MER & Structuurvisie begroting 2017 n.t.b.

Exploitatieplan ABP/fin.besluiten begroting 2017 n.t.b.

Bestemmingsplan ABP begroting 2017 n.t.b.

Parapluplan evenemententerreinen Evenementenbeleid n.t.b.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (visie en 

uitwerkingsvarianten) begroting 2017 n.t.b.

Entrada-stedenbouwkundig/beeldkwal.plan n.t.b.

Notitie transitie naar transformatie begroting 2017 n.t.b.

Nieuwbouw scholen begroting 2017 n.t.b.



7.a Vertegenwoordiger algemeen bestuur Groengebied Amstelland (2018/04)

1 Dossier 779 voorblad.pdf 

 

Commissie Burger en Bestuur 

Dossiernummer 779 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 8 februari 2018 

Agendapunt 7.a 

Omschrijving Vertegenwoordiger algemeen bestuur Groengebied 

Amstelland (2018/04) 

Eigenaar Heuvel, L. van den 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Burger en Bestuur 8 februari 2018 

 

 



1 Raadsvoorstel en -besluit 2018/04: Vertegenwoordiger algemeen bestuur Groengebied Amstelland 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
Nummer 2018/04 
 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Vertegenwoordiger algemeen bestuur Groengebied 

Amstelland 

portefeuillehouder : J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-

Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen. Samen 

vormen deze partijen het bestuur van Groengebied Amstelland. Met elkaar zorgen zij 

ervoor dat het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal 

behouden blijft. 

 

Het bestuur van Groengebied Amstelland bestaat uit het algemeen bestuur en het 

dagelijks bestuur. De deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland vormen 

samen het algemeen bestuur.  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een 

dagelijks bestuur aan, waaronder de voorzitter. 

 

De vertegenwoordiger van elke aan de regeling deelnemende gemeente wordt 

aangewezen door de raad van die gemeente. Van 2010 tot haar vertrek eind 2017 was 

de burgemeester mevrouw Blankers-Kasbergen de afgevaardigde namens de 

gemeente Ouder-Amstel. Zij was tevens door het algemene bestuur aangewezen als 

voorzitter van het groengebied. 

 

Wat is er aan de hand? 

We willen een afdoende vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regeling 

Groengebied Amstelland. 

 

De raad wordt voorgesteld om mevrouw J. Langenacker aan te wijzen als lid van het 

algemeen bestuur van het Groengebied Amstelland. Mevrouw J.J. de Maa is in 2014 

aangewezen als plaatsvervangend lid. 

 

Wie is erbij betrokken? 

De raad en het college. 

 

Wat kost het? 

N.v.t.  
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RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van het College d.d. 9 januari 2018, nummer 2018/04, 

 

 

BESLUIT : 
 

mevrouw J. Langenacker aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van het 

Groengebied Amstelland.  

 

 

 

 

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. Swets 

 

J. Langenacker 

 



7.b Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) 2018 (2018/06)

1 Dossier 778 voorblad.pdf 

 

Commissie Burger en Bestuur 

Dossiernummer 778 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 8 februari 2018 

Agendapunt 7.b 

Omschrijving Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. 

OOP) 2018 (2018/06) 

Eigenaar Wolde, L. ten 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Burger en Bestuur 8 februari 2018 

 

 



1 Raadsvoorstel 2018/06: Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) 2018 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2018/06 
 

 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. 

OOP) 2018  

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 9 januari 2018 

 

Samenvatting 
Stichting Openbaar Onderwijs Primair heeft op 30 november 2017 haar concept begroting 

2018 ingediend. Op basis van de Wet op het primair onderwijs (artikel 48) en de statuten 

van de St. OOP (artikel 19, lid 2) is de stichting verplicht de begroting van het komende 

kalenderjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

De begroting is zowel door de raad van beheer als de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad goedgekeurd en sluit met een positief saldo van € 5.391,-.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Op basis van de Wet op het primair onderwijs (artikel 48) en de statuten van de St. OOP 

(artikel 19, lid 2) is de stichting verplicht de begroting van het komende kalenderjaar ter 

goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs spitst zich 

toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs 

voor de inwoners. Per 1 januari 2006 is het bestuur van de openbare school voor 

basisonderwijs De Grote Beer overgedragen aan de Stichting Openbaar Onderwijs Primair 

in Diemen. 

 

Ondanks de verzelfstandiging blijft de toezichthoudende rol een verantwoordelijkheid van 

de gemeente en betreft de volgende zaken: 

 Het benoemen van bestuursleden; 

 Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening; 

 Het goedkeuren van de statutenwijziging van de stichting; 

 Het beslissen over de stichting en opheffing van een school; 

 Het ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing. 

 

Op grond van de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ is sinds 2013 bij de Stichting OOP 

een nieuw bestuursmodel van kracht waarbij een raad van beheer is ingesteld. In artikel 

19, lid 2 van de statuten is bepaald dat na verkregen goedkeuring door de  raad van 

beheer de directeur-bestuurder de ontwerp begroting ter goedkeuring voorlegt aan de 

gemeenteraad.  

De gemeentelijke toezichttaak is niet gericht op de kwaliteit van het onderwijs. De 

goedkeuring kan enkel worden onthouden wegens strijd met de wet of strijd met het 

algemeen belang waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Stichting Openbaar Onderwijs Primair (ST. OOP) heeft op 30 november 2017 de 

begroting 2018 ingediend. Conform artikel 19 lid 2 van de statuten van de stichting legt 

de directeur-bestuurder de begroting ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.  
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De begroting is zowel door de raad van beheer als de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad goedgekeurd en sluit met een positief saldo van € 5.391,-.  

 

Het weerstandsvermogen bedroeg op 1 januari 2017 4,2%. Dit is 0,8 % onder het 

kengetal van de Inspectie van het Onderwijs1 voor het weerstandsvermogen. St. OOP 

stelt eveneens vast dat 5% de streefnorm is bij een risicoprofiel dat past bij de stichting2. 

Met andere woorden: de stichting heeft een relatief klein eigen vermogen ten opzichte 

van de totale inkomsten en streeft naar een ruimere marge. Wanneer het 

weerstandsvermogen te ver daalt, kan een situatie ontstaan waarbij de stichting niet 

meer in staat is om risico’s af te dekken. Aan te tekenen is dat de stijgende 

leerlingenaantallen -die vanwege de voorfinanciering een negatief effect op het 

weerstandsvermogen hebben- op langere termijn, een positief effect op het 

weerstandsvermogen zullen hebben.  

 

De sturingsruimte voor het schoolbestuur om op negatieve cijfers te anticiperen is 

beperkt. Een belangrijk deel van de uitgaven ligt namelijk vast in personele 

verplichtingen en afschrijvingen (ongeveer 80%). Personele lasten kunnen praktisch 

alleen worden beïnvloed als verloop zich aandient en er vervangers gekozen moeten 

worden.  

 

De stichting geeft aan te blijven inzetten op: 

 

- een strakke begrotingsdiscipline; 

- transparante administratie om voldoende sturing te hebben op de uitgaven, en 

dus het in de hand houden daarvan; 

- een strategische personeelsplanning; 

- inzetten op preventie in de verzuimaanpak; 

- een voortdurend streven naar een optimale leerkracht-leerlingen ratio; 

- in 2018, onder voorbehoud goedkeuring statuten, fuseren met Stichting Spirit. 

 

Kansen en aandachtspunten 

 

Voorgenomen fusie met Stichting Spirit 

Het ministerie van OCW heeft op 5 december 2017 goedkeuring verleend aan de 

bestuurlijke fusie van Stichting OOP en Stichting Spirit. De beoogde datum van fuseren is 

uiterlijk 1 augustus 2018. 

Voorafgaand aan daadwerkelijk fuseren zal de raad ook moeten instemmen met de te 

wijzigen statuten. Het streven is om in april 2018 de statuten ter besluitvorming voor te 

leggen aan de gemeenteraden in Diemen en Ouder-Amstel. Voor 2018 heeft OOP 25.000 

euro begroot voor het fusietraject. Naar verwachting zullen er vanwege de fusie 

ondermeer financiële voordelen te behalen zijn op het gebied van kosten voor het 

bestuur, huisvesting van kantoorfuncties en overhead op contracten. De begroting voor 

de situatie na de fusie zal, volgens de huidige planning, in de zomer van 2018 gereed zijn 

en vervolgens worden voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden. 

 

 

                                           
1 “Kengetallen Inspectie van het Onderwijs”, nieuwe richtlijn september 2016. De jaarlijkse accountantscontrole op de 

jaarrekening vormt het eerstelijns financieel toezicht. Het inspectietoezicht vormt de tweede lijn. Het toezicht op financiën maakt 
integraal onderdeel uit van het toezicht op onderwijskwaliteit door de inspectie. De laatst beoordeelde financiële gegevens van 
het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie 
heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid 
van het onderwijs.  

: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/richtlijnen/2016/09/23/kengetallen-en-signaalwaarden-continuiteitstoezicht 

 
2 Op pagina 2 van de jaarrekening ontbreekt in alinea 3 het betreffende percentage. Tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 7 

december 2017 gaf de directeur-bestuurder aan dat hier 5% had moeten staan, overeenkomstig de kengetallen van de 
Inspectie van het Onderwijs. 
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Pensioen directeur-bestuurder  

De directeur-bestuurder van Stichting OOP, dhr. Bains, zal naar verwachting in augustus 

2018, na 44 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, met pensioen gaan. Dhr. 

Bains heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verzelfstandiging van het openbaar 

onderwijs in Diemen en Duivendrecht en de vele ontwikkelingen die er de afgelopen 

jaren hebben gespeeld in het onderwijs in Diemen en Duivendrecht. Denk aan de bouw 

van meerdere brede scholen, waarbij de te bouwen school in Holland Park voor dit 

moment de rij zal sluiten. De begroting over geheel 2018 zal er, wanneer de 

voorgenomen fusie voltrokken is uiteraard anders uitzien. Naar verwachting zal op 

moment van doorgang vinden van de fusie ondermeer bespaard kunnen worden op 

bestuurskosten.  

 

OBS de Venser  

 De Venser zal worden verplaatst naar de groeiende wijk Holland Park. De nieuwe locatie 

zal naar verwachting in schooljaar 2020-2021 in gebruik worden genomen. Deze 

verhuizing naar een locatie met meerdere partners onder één dak betekent ook een 

inhoudelijke omslag en er zal een nieuwe naam worden gekozen. Stichting OOP is 

daarnaast bezig met het ontwikkelen van een aanpak onderwijsvernieuwing en 

imagoverandering om vooruitlopend op de verhuizing eveneens positief effect te trachten 

sorteren. De verwachting is dat het leerlingenaantal zal stijgen, zowel dankzij het 

verbetertraject en door de groei van Holland Park. In 2018 zullen er in verband met dit 

verbetertraject kosten worden gemaakt voor nascholing. Eveneens zal na revitalisering 

van de Venser de mogelijkheid om dislocatie de Kersenboom te verzelfstandigen opnieuw 

kunnen worden bekeken. 

 

Ziekteverzuim 

Ziekteverzuim blijft een aandachtspunt voor Stichting OOP. Uiteraard blijft Stichting OOP 

zich inzetten voor minimaliseren van het ziekteverzuim waar mogelijk. Een deel van de 

zieke medewerkers zijn langdurig zieke medewerkers die met ziektepensioen zullen 

gaan.  

 

Stijgende leerlingenaantallen 

Er is sprake van stijgende leerlingen aantallen. De groei van de gemeente Diemen en 

Ouder-Amstel zal hier aan bij blijven dragen. Omdat er sprake is van voorfinanciering zal 

het positieve financiële effect hiervan op de langere termijn zichtbaar worden. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt de begroting St. OOP 2018 goed te keuren. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
nvt 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Ondanks de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs blijft de toezichthoudende rol 

een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is bij wet geregeld. Door de 

verzelfstandiging heeft de gemeenteraad er voor gekozen de verbinding tussen de 

gemeentebegroting en de begroting van het openbaar onderwijs door te knippen en niet 

meer inhoudelijk verantwoordelijk te zijn voor de begroting en de jaarrekening.  

 

De keus die thans gemaakt moet worden is het wel of niet goedkeuren van de begroting. 

Het goedkeuren van de begroting heeft geen consequenties; het niet goedkeuren van de 

begroting kan op grond van artikel 48 lid 6 van de Wet op het primair onderwijs alleen 

wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het 

financieel belang van de gemeente. Beide argumenten zijn op dit moment niet aan de 

orde hetgeen betekent dat de begroting ter goedkeuring wordt voorgelegd.  
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Wat hebben we hiervoor nodig? 
Met een positieve begroting 2018 zijn er geen financiële consequenties voor de 

gemeentebegroting. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Nvt. 

 

Wat is het vervolg? 

De financiële situatie blijft kwetsbaar en daarom blijven wij, evenals voorgaande jaren, 

een vinger aan de pols houden middels tussentijds bestuurlijk overleg. Mede in verband 

met het tijdig kunnen informeren van de raad en het tijdig kunnen anticiperen op 

(onvoorziene) ontwikkelingen.  

Er is vertrouwen in voldoende financiële stabiliteit, mede bevestigd door de door 

Stichting OOP in 2017 aan de wethouder aangeleverde tussentijdse rapporten. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De kwartaalrapportages van St. OOP worden volgens afspraak aan de wethouder 

aangeleverd en na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening aan de gemeenteraden 

voorgelegd. 
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1. Inleiding 
 

In de maand november van elk jaar ben ik gewoon om de begroting voor het komend jaar na vele 

overleggen met directeuren, controllers en overige adviseurs af te ronden. Begin december moet de 

conceptbegroting door Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de Raad van Beheer en 

directeuren goedgekeurd zijn. Daarna wordt de begroting toegestuurd naar de wethouders van de 

gemeenten waarin wij scholen hebben. Zo ook dit jaar. Echter er is nu iets speciaals aan de hand. In 2018 

hopen we een goedkeuring voor een fusie van de minister van Onderwijs te ontvangen. Dat betekent dan 

dat we samengaan met onze partner Spiritbasisscholen, waarmee we al jaren intensief mee 

samenwerken. Als dat allemaal bewaarheid wordt dan is dit de laatste begroting van de zelfstandige 

stichting Openbaar Onderwijs Primair. Er wordt wel een begroting gemaakt voor heel kalenderjaar 2018, 

waarbij we in beginsel ervan uit gaan dat er geen fusie plaatsvindt. Tegelijk stelt ook Spiritbasisscholen 

een begroting op volgens dezelfde lijnen als hoe wij werken. Op het moment van de fusie zullen beide 

begrotingen dan samengevoegd worden tot één nieuwe.  

 

Graag vestig ik op deze plaats de aandacht op een aantal voor OOP belangrijke ontwikkelingen. 

 

In 2018 zal de Brede school De Kersenboom een nieuw gebouw betrekken aan de Sportlaan in Plantage 

de Sniep. In de huidig drie schoolgebouwen groeit het kinderaantal in tal en last om met Vader Cats te 

spreken. We zien de nieuwbouw nu gestaag vorderen. Volgens de realisatiebouwkalender liggen de 

werkzaamheden precies op koers.  

 

In Diemen Zuid is het startsein gegeven voor het proces dat zal leiden tot een nieuw schoolgebouw in 

Holland Park. De huidige basisschool De Venser krijgt daarin onderdak, samen met diverse vormen van 

opvang. Dat betekent ook een inhoudelijke transformatie voor die school, zodat het onderwijs goed 

aansluit bij de te verwachten nieuwe populatie, dus bij de nieuwe bewoners van Holland Park. We 

verwachten de oplevering van het nieuwe pand in schooljaar 2020-2021. Deze inhoudelijke en fysieke 

omwenteling zal ook zichtbaar worden gemaakt met een nieuwe naam voor deze school. 

 

In Duivendrecht is OBS De Grote Beer aan het eind van 2017 volledig gevuld met leerlingen. We zijn op 

dit moment in overleg met de gemeente Ouder-Amstel met het zoeken naar oplossingen hoe we de 

instroom van meer nieuwe leerlingen nog een plek kunnen geven in en om de school. De groei is 

voornamelijk afkomstig door de verhuizingen van bewoners van de appartementen rondom de school. 

Voorrang hebben de kinderen, die in het postcodegebied van Duivendrecht en Diemen Zuid 3 wonen. 

Deze ontwikkelingen en nieuwbouw in de nabijheid van de school zullen de komende jaren tot het verder 

overvragen van de capaciteit van het pand.  

 

Maar onze grootste zorg gaat uit naar het grote lerarentekort in de regio Groot-Amsterdam. De komende 

jaren zal nog een aantal leerkrachten met pensioen gaan. OOP is al sinds jaar en dag opleidingsschool 

voor de twee PABO’s van Amsterdam. We begeleiden jaarlijks ongeveer 20 studenten in verschillende 

fases van hun studie tot leerkracht. Daardoor hebben we tot nu toe steeds op voldoende wijze 

vacatureplaatsen kunnen invullen, maar bij een kleine griepepidemie wordt de kwetsbaarheid zichtbaar. 

We hebben een vervangerspool van leerkrachten, maar dat blijkt bij dergelijke calamiteiten niet voldoende 

om aan de vraag te voldoen. 

 

De financiële situatie van de stichting is onveranderlijk zorgelijk. Binnen de beperkte middelen zoeken wij 

zo veel mogelijk de ruimte om te investeren in nascholing voor het personeel, lesmateriaal en prettige 

gebouwen om in te werken en te leren. Kortom 2018 kan en zal een goed jaar worden voor leerlingen en 

personeel van Stichting OOP. 

 

Alan Bains 

Directeur-bestuurder  
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2. Algemeen 
 

 Stand van zaken 2.1.
Stichting Openbaar Onderwijs Primair is het bestuur voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten 

Diemen en Ouder-Amstel. De stichting bestuurt vijf basisscholen in Diemen en Duivendrecht. Eén van 

deze vijf basisscholen, De Kersenboom, is formeel onderdeel van De Venser. 

 

Financieel gezien heeft onze stichting een aantal moeilijke jaren gekend. In 2015 hadden wij een positief 

resultaat van bijna € 50.000. Het jaar 2016 sloten wij af met een negatief resultaat van ongeveer € 40.000.  

 

We stellen vast dat het weerstandsvermogen laag is: ruim 4%, waar dat wel bij ons risicoprofiel de 

passend geachte norm is. Met andere woorden: de stichting heeft een relatief klein eigen vermogen ten 

opzichte van de totale inkomsten. Een verdere daling, ten gevolge van negatieve exploitatie, beschouwen 

we als onwenselijk. Hierdoor kan een situatie ontstaan waardoor de stichting niet meer in staat is om 

risico’s af te dekken.  

 

Een en ander leidt tot de conclusie dat de stichting als geheel en de scholen afzonderlijk in de komende 

jaren binnen de totale bekostiging moeten exploiteren. Dit vraagt van alle betrokkenen een strakke 

begrotingsdiscipline. Ook vereist dit dat de administratie voor iedereen transparant is. Dit is essentieel om 

voldoende sturing te hebben op de uitgaven, en dus het in de hand houden daarvan.  

 

Positief is dat de leerlingenaantallen binnen onze stichting al enkele jaren toenemen. Voor een groot deel 

wordt dit verzaakt door huizenbouw rond De Kersenboom, maar ook de andere scholen laten een 

toenemende instroom zien. Naast het feit dat dit gezien mag worden als waardering voor onze scholen, 

betekent dit ook dat de bekostiging toeneemt. In de gevallen dat er geen nieuwe groepen geformeerd 

moeten worden, betekent dat ook dat de school meer ‘bewegingsruimte’ in zijn budget krijgt.  

 

In 2016 zijn wij gestart met een proces waarvan de verwachting is dat het leidt tot een samengaan van 

onze stichting met stichting Spiritbasisscholen. Hoewel op het moment van schrijven nog niet zeker is dat 

de fusie daadwerkelijk tot stand kan komen, is dat wel ons uitgangspunt. Desondanks gaat deze begroting 

uit van een zelfstandig bestaande stichting OOP gedurende het hele begrotingsjaar 2018.De opzet van de 

begroting van zowel Spiritbasisscholen als OOP wordt op dezelfde leest geschoeid en kan na fusie aan 

elkaar gekoppeld worden. 

 

Afgezien van de fusie zal 2018 naar verwachting een druk jaar zijn voor onze scholen. De grote 

veranderingen zijn het gereedkomen van de nieuwbouw en de verhuizing van de Kersenboom, en 

daarnaast de voorbereidingen voor de nieuwbouw en verhuizing van OBS De Venser naar Holland Park. 

In 2018 gaan wij anticiperen op de nieuwbouw met inpandig een peuterspeelzaal, naschoolse en 

voorschoolse opvang. Onze vaste partner in dezen is KMN Kind&Co. 

 

 Visie en beleidskaders 2.2.
Samen met Spiritbasisscholen hebben wij een strategisch beleidsplan opgesteld voor de periode 2016-

2021. Hierin hebben wij de volgende kernwaarden en missie vastgelegd. 

 

Missie 

Op het fundament van onze kernwaarden staat onze missie. Onze missie is het antwoord op de vraag 

naar ons bestaansrecht. We dragen zorg voor duurzaam leren door boeiend onderwijs aan kinderen van 

4-13 jaar én voor een doorgaande ontwikkeling vanuit de voorschoolse periode en naar het voortgezet 

onderwijs. Bij alle onze scholen staat het kind centraal. Wij kennen onze kinderen, wij weten wat ze nodig 

hebben, wij weten hoe we ze daarbij kunnen helpen. Wij maken hen bewust van hun kwaliteiten en 

talenten en helpen deze verder te ontwikkelen, zodat ze vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. 

 

 

Samen maken wij daarbij de volgende ambities waar: 
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 we geven Boeiend Opbrengstgericht Onderwijs dat gericht is 

 op duurzaamheid en duurzaam leren 

 er wordt verantwoordelijkheid genomen op alle niveaus 

 iedereen wordt gezien en gehoord om zo samen te werken aan de persoonsontwikkeling 

 het kind heeft invloed op het onderwijsleerproces 

 

Deze missie willen wij realiseren onder het motto: 

Bij ons leren we voor het leven 

 

Kernwaarden 

Onze kernwaarden zijn de grondbeginselen van hoe we willen zijn. De kernwaarden vertellen het verhaal 

van de manier waarop we -in ieder geval- binnen onze scholen willen werken. Het is aan ons allen deze 

kernwaarden uit te dragen en ernaar te handelen, elkaar erop aan te spreken en ze te delen met onze 

leerkrachten, ons ondersteunend personeel, leerlingen en hun ouders. 

Onze kernwaarden zijn: 

 

Samen 

Respect 

Duurzaamheid 

Verantwoordelijkheid 

Veiligheid 

 

Samen staat voor de samenwerking die we zoeken. Wij geloven dat samenwerking veel oplevert als het 

gaat om het leren en de ontwikkeling van kinderen. In en tussen onze scholen stimuleren we zoveel 

mogelijk professioneel kapitaal van directeuren en leraren door te investeren in sociaal kapitaal: we 

creëren momenten waarop directeuren en leerkrachten elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. In 

het onderwijs op onze scholen speelt coöperatief leren een belangrijke rol in het leren van kinderen. Wij 

vinden dat door samen te leren, alle kinderen profiteren. De kans op hogere opbrengsten neemt daardoor 

toe. Tenslotte betekent dit ook dat wij invulling geven aan samenwerking met ouders. Dit is maatwerk. 

Hieraan wordt inhoud gegeven door de scholen afzonderlijk. 

 

Respect vinden wij een belangrijke waarde. Respect betekent voor ons dat wij waardering voor de ander 

hebben en rekening houden met de ander. De kracht van deze waarde komt goed tot zijn recht, als we het 

concreet maken. Wij bedoelen dat wij in onze organisatie en op onze scholen respectvol willen omgaan 

met elkaar. Dat is iets waarop we aanspreekbaar zijn én iets waarop we elkaar aanspreken. Wij zoeken 

meer de dialoog en minder de discussie. Zo is respect voor ons een concreet uitgangspunt voor onze 

relaties met anderen en onze omgeving. 

 

Duurzaamheid speelt een rol in veel facetten van een school. Wij vinden dat het leren van kinderen 

duurzaam moet zijn. Op onze scholen leren kinderen niet voor de toets, maar voor het leven. Daarbij 

streven we naar hoge opbrengsten door boeiend onderwijs. Dat vraagt van elke school en elke leerkracht 

heldere keuzes over (de inhoud van) het onderwijsaanbod en de manier waarop de school wil lesgeven 

(didactiek en pedagogiek). Daarbij zal de komende jaren een balans moeten worden gezocht tussen 

traditionele vak- en vormingsgebieden en die kennis, vaardigheden en inzichten die we inmiddels 21e-

eeuwse vaardigheden zijn gaan noemen, integreren. Daarbij gaat het ook over het leren zorgen voor 

jezelf, elkaar en je omgeving. Leren systeemdenken speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

We willen dat kinderen zelfstandig zijn en daarbij verantwoordelijkheid laten zien voor zichzelf, hun 

medeleerlingen, de school en hun omgeving. Bij verantwoordelijk zijn, hoort dat je oog hebt voor elkaar en 

dat je respect hebt voor de eigenheid van de ander. We willen dat onze kinderen zich gekend en gezien 

voelen in onze scholen. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen steeds meer verantwoordelijkheid gaan 

nemen voor hun eigen leren, naarmate zij ouder worden. 
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Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze scholen en zich veilig voelen om zo veel 

mogelijk te kunnen leren. Dat is geen eenvoudige opgave. Wij proberen binnen onze scholen een veilige 

omgeving te maken voor onze leerlingen en hun ouders en de medewerkers in onze scholen. Veiligheid 

betekent voor ons ook dat we in een open cultuur met elkaar samenwerken, waarin we zorgvuldig 

communiceren. Kinderen en volwassen kunnen met plezier naar school gaan. We spreken daarvoor 

duidelijke gedragsregels af en spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag. 

Dit wordt ondersteund door bovenschoolse regels en procedures. 

 

 Bekostiging en allocatie 2.3.
Voor schoolbesturen in Nederland, en dus ook voor OOP, geldt een aantal algemene regels op basis 

waarvan de bekostiging wordt vastgesteld. Het voert te ver om die regels op deze plaats uitgebreid te 

behandelen. Wel is het voor het begrip van de begroting goed om enig inzicht te hebben in de opbouw. 

 

Scholen ontvangen bekostiging, voornamelijk van het Rijk. Hiervoor is een aantal aspecten van belang: 

 Vaste voet. Iedere school ontvangt een vast basisbedrag, ongeacht de omvang van de school.  

 Leerlingentelling, T-1. De overige bekostiging wordt grofweg naar rato van het aantal leerlingen 

berekend. De leerlingen van 4 t/m 7 jaar oud brengen meer bekostiging op dan de leerlingen van 

8 jaar en ouder.  

 Gewichtenleerlingen. Op grond van het opleidingsniveau van de ouders kan een leerling 

“zwaarder wegen” in de bekostiging. Hiervoor moet een ondergrens behaald worden.  

 

Naast overheidsgeld ontvangen de scholen ook uit andere bronnen geld: 

 Gemeentelijk geld. De gemeente Diemen subsidieert het bewegingsonderwijs voor 50% van de 

kosten. Dit is een doelsubsidie, dus niet vrij besteedbaar. Voor de bestrijding van 

onderwijsachterstanden keren zowel Diemen als Ouder-Amstel een bijdrage uit. Deze bijdragen 

staan nader beschreven in paragraaf 3.3. 

 De gemeente Ouder-Amstel heft ook enkele doelsubsidies, waarover verder in dit stuk meer. 

 Samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden ‘Passend Onderwijs’, keren een vast 

bedrag per leerling uit voor basis- en aanvullende ondersteuning. Een en ander staat uitgewerkt in 

het hoofdstuk ‘Passend Onderwijs’.  

 Ouderbijdragen. Deze gelden worden -vrijwillig- door de ouders bijgedragen voor “extraatjes” 

zoals schoolreisjes. In de begroting nemen we deze bedragen altijd neutraal op, dat wil zeggen 

dat de geschatte inkomsten altijd gelijk zijn aan de geschatte uitgaven.  

 

We gaan ervan uit dat alle bovenstaande bijdragen niet belangrijk zullen afwijken in 2018. 

 

De Rijksbekostiging wordt, zoals hierboven opgemerkt berekend op basis van het leerlingenaantal ‘T-1’. 

Dat wil zeggen dat de telling in het jaar voorafgaand aan het lopende jaar leidend is voor de bekostiging. 

Concreet: de bekostiging gedurende schooljaar 2017-2018 is gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 

oktober 2016. Dat heeft als gevolg dat een groeiende school (zoals bijvoorbeeld De Kersenboom) altijd 

relatief weinig bekostiging ontvangt.  

 

In beginsel is het streven binnen onze stichting om de scholen zo veel als mogelijk autonoom te laten 

opereren. In onze visie leidt dit ertoe dat de scholen hun aanbod optimaal kunnen laten aansluiten bij de 

wensen van de ouders en de behoeften van de leerlingen. 

 

Vanzelfsprekend zijn er ook beperkingen aan deze beleidsvrijheid. Deze zijn deels opgelegd door 

landelijke wet- en regelgeving, zoals de wet op het primair onderwijs en de cao, en deels binnen onze 

stichting vastgelegd. 

 

Uitgangspunten hierbij zijn: 
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 Functieboek: binnen de stichting is vastgelegd in welke functies personeel benoemd kan worden, 

en welke taken daarbij horen. Het functieboek is geactualiseerd in 2016 en in 2017. Daardoor 

lopen de functieboeken van zowel OOP als Spritbasisscholen nagenoeg synchroon. 

 Exploitatie binnen de baten: van scholen binnen OOP wordt verwacht dat zij binnen de baten 

exploiteren. Met andere woorden: als uitgangspunt zijn er geen tekorten op schoolniveau. Alleen 

bij bijzondere omstandigheden zijn, na overleg met het bestuur, tekorten toegestaan. 

 Afwijkingen hier op zijn mogelijk op grond van met name onderwijskundige overwegingen. 

 Allocatie: het allocatiemodel van OOP kent scholen het budget toe zoals dat op basis van het 

leerlingaantal (T-1) door het Rijk wordt vastgesteld, toe. Hiervan wordt een deel afgetrokken als 

bijdrage voor de bovenschoolse kosten. Middelen vanuit het samenwerkingsverband en 

impulsmiddelen worden volledig aan de school ter beschikking gesteld. 

 Als vuistregel wordt per 25 leerlingen 1 FTE onderwijzend personeel toegekend. 

 De onderwijskundige inrichting van de scholen is de verantwoordelijkheid van de directeuren in 

afstemming met het team leerkrachten en de medezeggenschapsraad. Wel vraagt het bestuur de 

directeuren om uit efficiencyoverwegingen zo veel als mogelijk afstemming te zoeken in de 

aanschaf van lesmethodes en meubilair. 

 Algemeen beleid: op een aantal terreinen (bijvoorbeeld toelating) heeft OOP algemeen beleid 

gevormd. De scholen moeten binnen deze kaders opereren. 

 

 Gezamenlijke inkoop 2.4.
Een deel van de kosten binnen de stichting worden bovenschools gemaakt. Daarbinnen kan onderscheid 

gemaakt worden tussen overheadkosten en kosten voor gezamenlijke inkoop. Dat laatste zijn zaken die 

een school in principe ook los kan inkopen, maar die uit praktische overweging (bijvoorbeeld 

kostenbesparing) gezamenlijk gekocht worden. 

 

 Bestuur en management, staf 

Hierbij gaat het om de kosten die samenhangen met het besturen en organiseren van de organisatie en 

de ontwikkeling en uitwerking van beleid. Naar verwachting blijven deze kosten in het komende jaar 

vrijwel gelijk aan die in de begroting 2017. 

 

 Beheerskosten  

Hierbij denken we aan kosten voor het administratiekantoor, de accountant en de arbodienst. Ook deze 

kosten zullen niet (aanzienlijk) veranderen ten opzichte van de vorige begroting.  

 

 Huisvesting  

Voor het dekken van (toekomstige) onderhoudskosten heeft de stichting een speciale voorziening, een 

aparte spaarpot eigenlijk. De onderhoudsvoorziening is momenteel redelijk gevuld
1
. Het idee is dat er 

jaarlijks en min of meer constant bedrag in gaat, zodat grote uitgaven, zoals voor het vernieuwen van 

dakbedekking, niet in één keer ‘opgehoest’ hoeven worden. In 2015 is de onderhoudsvoorziening 

eenmalig extra gevuld, zodat de dotatie (bijdrage) aan de voorziening in 2018 gelijk kan blijven.  

 

 Sturing en controle 2.5.
We stellen vast dat de sturingsruimte voor het management binnen de organisatie beperkt is. Een 

belangrijk deel van de uitgaven ligt vast in personele verplichtingen (80%) en afschrijvingen. Personele 

lasten kunnen praktisch alleen worden beïnvloed als verloop zich aandient, door ervoor te kiezen om een 

vervanging anders in te vullen. Relatief eenvoudig te beïnvloeden zijn de materiële kosten per school, 

zoals de aanschaf van leermiddelen. Door gebruik te maken van collectieve inkoop kunnen de scholen 

hier mogelijk op besparen. 

 

Om voldoende sturing te kunnen uitoefenen op de uitgaven die beïnvloedbaar zijn, hebben de directeuren 

de volgende handvatten nodig: 

                                                   
1
 De stand van de onderhoudsvoorziening was op 1 oktober 2017 €297.430.  
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 Inzicht in de actuele stand van de uitputting van de begroting 

 Kennis en begrip om deze informatie juist te kunnen interpreteren 

 

Het cijfermateriaal wordt geleverd door het administratiekantoor OOG Onderwijs en Jeugd. Periodiek 

ontvangen de scholen kwartaalrapportages, tussentijds kunnen zij via de internetapplicaties ‘proactive’ en 

‘exact’ de boekhouding inzien. De afgelopen jaren zijn de directeuren bijgeschoold op het hanteren van 

deze tools. Wij merken dat dat tot grotere sturingskracht lager in de organisatie leidt.   
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3. In de scholen 
 

Vanzelfsprekend vormen de scholen de kern van onze organisatie: daar wordt het onderwijs verzorgd. In 

dit hoofdstuk stippen we de belangrijkste ontwikkelingen per school aan. Voor meer details verwijzen we 

graag naar het jaarplan zoals dat per school opgesteld is.  

 

 Ontwikkelingen per school 3.1.
 

a. Brede school ‘OBS De Octopus’ 

De Octopus had op 1 oktober 2017 291 leerlingen: 162 in de leeftijdsgroep van 4 tot en met 7 jaar, 129 

van 8 jaar en ouder. Het aantal leerlingen vertoont al een aantal jaren een stabiel aantal tussen 290 en 

300. De leeftijdsopbouw binnen de leerlingen, geeft reden te verwachten dat in de toekomst weer groei zal 

plaatsvinden. 

 

De school staat de komende jaren voor een aantal forse investeringen: 

 De riolering veroorzaakt al een aantal jaren problemen en verzakkingen van het kleuterplein. Om 

de verzakkingen en andere problemen te repareren, en voor de toekomst te voorkomen begroot 

de school € 26.000 in totaal. Dit komt ten laste van de onderhoudsvoorziening. 

 Het meubilair van alle groepen is aan het einde van zijn levensduur gekomen. Al een aantal jaren 

wordt geïmproviseerd om de aanschaf van nieuw meubilair uit te stellen. De schoolleiding wil de 

komende drie jaren gefaseerd nieuw meubilair aanschaffen, voor de onder-, midden- en 

bovenbouw. Jaarlijks betekent dit een investering van zo’n € 25.000, die in 20 jaar afgeschreven 

zal worden. In 2018 wordt de eerste tranche aangeschaft, te weten het meubilair voor de groepen 

3 tot en met 5. In 2018 volgen de groepen 6 tot en met 8, in 2020 het meubilair voor de kleuters. 

Hetzelfde meubilair als op de Grote Beer gebruikt wordt, wordt ook voor de Octopus aangeschaft, 

zodat dit uitwisselbaar is.  

 In 2017 is de vleugel die door de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse 

opvang gebruikt wordt, gerenoveerd voor rekening van KMN Kind & Co. In 2018 worden ten laste 

van de onderhoudsvoorziening 2 kozijnen en 2 zonneschermen gerenoveerd. Naar verwachting 

bedragen de kosten € 16.000. Dit komt ten laste van de onderhoudsvoorziening. 

 De school investeert circa € 11.000 in de aanschaf van een kar met 30 chromebooks voor gebruik 

door de leerlingen. Deze investering wordt in 6 jaar afgeschreven. 

 De methodes voor lezen en taal moeten worden vervangen. Beide gaat met een investering van 

totaal € 20.000 gepaard.  

 

In de verdere toekomst, bij voorkeur in 2019 willen we het energiegebruik van de school verduurzamen 

door zonnepanelen op het dak te leggen. Hiervoor zal zo’n € 100.000 nodig zijn. Naast de verduurzaming, 

wat voor onze stichting een doel op zich is, verwachten wij hiermee de energierekening van zo’n € 35.000 

aanzienlijk te kunnen verlagen. Wij hebben goede hoop dat de gemeente bereid is de benodigde 

investering mede mogelijk te maken via een vergelijkbare constructie zoals bij Noorderbreedte is 

toegepast.  

 

Voor nascholing begroten we € 7.100. Dit gaat verdeeld naar BHV (€ 1.500), certificering van de 

schoolleiding (€ 1.600) en deelname aan de professionele leergemeenschappen (PLG’s, € 4.000). De 

eerste twee zijn om verschillende redenen verplicht. Via de PLG’s hopen we tot meer kennisuitwisseling 

en -verbreding binnen OOP en Spiritbasisscholen te komen.  
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Op hoofdlijnen ziet de begroting er als volgt uit.  

  2017 2018 

BATEN    

Rijksvergoedingen  € 1.304.052  € 1.348.353  

Overige overheidsbijdrage  € 21.590  € 20.978  

Overige baten  € 86.112  € 43.950  

Totale baten  € 1.411.754  € 1.413.281  

     

LASTEN    

Lonen en salarissen  € 1.158.851  € 1.101.341 

Overige personele lasten  € 13.500  € 22.600  

Totaal personele lasten  € 1.172.351  € 1.123.941  

     

Afschrijvingen  € 27.406  € 31.574  

Huisvestingslasten  € 99.440  € 99.800  

Administratie- en beheerskosten  € -  € - 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 112.200  € 72.762  

Totale lasten  € 1.411.397  € 1.328.076 

     

resultaat  € 357  € 85.205 

 

b. OBS ‘De Grote Beer’ 

De Grote Beer had op 1 oktober 2017 141 leerlingen in de leeftijdsgroep 4 tot en met 7 jaar, en 123 

leerlingen van 8 jaar en ouder. In totaal zijn dat 264 leerlingen, een toename met 18 leerlingen ten 

opzichte van 2016. Momenteel heeft de school te maken met een sterke groei van het aantal leerlingen, 

als gevolg van demografische verschuivingen in de directe omgeving van de school. Het voedingsgebied 

is reeds verkleind tot alleen Duivendrecht en Diemen Zuid 3. Desondanks is het aantal leerlingen zodanig 

toegenomen dat de capaciteit van het totale gebouw volledig benut wordt, en in enkele groepen zelfs 

overschreden wordt. De naastgelegen Bekemaschool hanteert een leerlingenstop, waardoor alle ‘nieuwe’ 

leerlingen in de kleuterbouw door De Grote Beer opgenomen zullen moeten worden opgenomen.  

 

De school staat de komende jaren voor een aantal investeringen: 

 In verband met de groei van het aantal leerlingen is extra meubilair nodig. Deze kosten, naar 

verwachting € 10.600, worden binnen de reguliere systematiek afgeschreven.  

 De school investeert circa € 11.000 in de aanschaf van een 2
e
 kar met 30 chromebooks voor 

gebruik door de leerlingen. Deze investering wordt in 6 jaar afgeschreven. 

 De school heeft twee nieuwe methodes nodig, voor lezen (€ 15.000) en voor taal en spelling (€ 

20.000). Hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van 10 jaar. In 2019 verwachten wij de methode 

voor rekenen te moeten vervangen. 

 

Voor nascholing begroten we in totaal € 14.250. Een belangrijk deel hiervan, € 5.000 besteden wij aan 

een traject waarmee wij de doorgaande (leer-)lijn tussen de groepen willen versterken. Ook versterking 

van het rekenonderwijs blijkt noodzakelijk. Hiervoor zijn wij reeds een traject gestart. Het deel van dat 

traject dat in 2018 valt, kost € 2.618. 

 

De loonkosten van onze intern begeleider komen voor 50% ten laste van de middelen die wij voor 

passend onderwijs ontvangen vanuit het samenwerkingsverband Amstelronde. De verantwoording van die 

middelen vindt plaats aan het samenwerkingsverband.  

 

Ter versterking van het taalonderwijs in het achterstandenbeleid maken wij gebruik van een kindcoach. 

De personele kosten hiervoor bedragen € 15.000 voor het cursusjaar 2017-2018.  
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Vanaf 1 augustus 2018 stopt de gemeentelijke subsidie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. 

Het personeelslid dat ten laste van deze subsidie aangesteld is, wordt opgenomen in de vaste formatie 

ten behoeve van de ondersteuning van de kleutergroepen. Over de inhoudelijke voortzetting van de 

beschrijving van achterstanden voert het schoolbestuur momenteel overleg met de gemeente.  

 

Op hoofdlijnen ziet de begroting er als volgt uit.  

  2017 2018 

BATEN     

Rijksvergoedingen  € 1.077.156   € 1.159.644  

Overige overheidsbijdrage  € 20.500   € 11.958  

Overige baten  € 50.380   € 58.700  

Totale baten  € 1.148.036   € 1.230.302  

      

LASTEN     

Lonen en salarissen  € 955.694   € 987.943  

Overige personele lasten  € 7.781   € 33.313  

Totaal personele lasten  € 963.475   € 1.021.256 

      

Afschrijvingen  € 21.514   € 27.589  

Huisvestingslasten  € 58.100   € 71.700  

Administratie- en beheerskosten  € -   € -  

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 84.300   € 84.300  

Totale lasten  € 1.127.388   € 1.204.845 

      

resultaat  € 20.647   € 25.457 

 

c. Brede school ‘OBS De Venser’ 

De Venser had de afgelopen jaren een dalend leerlingenaantal. Op 1 oktober 2017 telde de school 50 

leerlingen van 4 tot en met 7 jaar, en 61 leerlingen van 8 jaar en ouder. Dat brengt het totaal op 111 

leerlingen, een daling van 14. Voor een belangrijk deel van de leerlingen ontvangt de school geld op 

grond van de gewichtenregeling. Dit wordt ingezet voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.  

 

In 2016 is de school door de onderwijsinspectie als zwak beoordeeld. De verbeterpunten die de inspectie 

aanwees, worden door de school herkend en erkend. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak, wat op 

moment van schrijven bijna voltooid is. Met dit verbetertraject hangen (in 2018) vooral nascholingskosten 

samen. Het totale nascholingsbudget bedraagt € 17.100. Naast het verbetertraject is dat € 1.600 voor de 

certificering van de schoolleiding. In verband met het verbetertraject worden weinig andere investeringen 

gedaan.  

 

Wij verwachten dat de school in 2020 of 2021 verplaatst zal worden naar de nieuwbouwwijk Holland Park. 

Daarmee samenhangend verwachten wij voor de komende jaren een sterke stijging van het aantal 

leerlingen, afkomstig uit de nieuw te bouwen woningen. Dat betekent dat de populatie van de school sterk 

zal wijzigen. De school moet zich daaraan aanpassen, zowel fysiek als onderwijskundig.  

 

Concreet betekent dit dat het bestaande gebouw gemoderniseerd moet worden, ten laste van de 

onderhoudsvoorziening. Vanaf het nieuwe schooljaar verwachten wij het team te moeten uitbreiden, met 

tenminste 1 fte. Voor de onderwijskundige heroriëntatie is begeleiding noodzakelijk. De totale kosten 

begroten wij op € 26.000. Ook trekken wij € 5.000 uit voor aansprekende informatievoorziening over onze 

school aan de nieuwe bewoners.  

 

Op termijn zullen de inkomsten van de school naar verwachting toenemen, als gevolg van de verwachte 

toename van het aantal leerlingen. De personele kosten om deze groei op te vangen, komen altijd eerder, 

in verband met het T-1 financieringsmodel.  
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De school investeert in de aanschaf van een kar met 30 chromebooks voor gebruik door de leerlingen.  

 

Momenteel maken een aantal externe partijen gebruik van ruimte in de school. Zij betalen daar ook huur 

voor. Hoewel dit over het algemeen positieve relaties zijn, waar alle betrokkenen baat bij hebben, zullen 

wij in 2018 deze verhuur moeten heroverwegen in het licht van de nieuwbouw.  

 

Op hoofdlijnen ziet de begroting er als volgt uit.  

  2017 2018  

BATEN    

Rijksvergoedingen  € 707.164  € 649.249 

Overige overheidsbijdrage  € 9.863  € 8.523 

Overige baten  € 47.490  € 58.400 

Totale baten  € 764.517  € 716.172 

     

LASTEN    

Lonen en salarissen  € 651.796  € 679.772 

Overige personele lasten  € 4.750  € 26.100 

Totaal personele lasten  € 656.546  € 705.872 

     

Afschrijvingen  € 11.838  € 12.742 

Huisvestingslasten  € 70.872  € 83.192 

Administratie- en beheerskosten  € -   € - 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 60.550  € 65.400 

Totale lasten  € 799.806  € 867.206 

     

resultaat  € -35.289 - € 151.033 

 

d. Brede school ‘OBS De Kersenboom’ 

De Kersenboom is formeel (vooralsnog) een dislocatie van De Venser, maar opereert als een volledig 

zelfstandige school. Dat betekent dat de bekostiging lager is dan voor een formeel zelfstandige school. 

OOP exploiteert deze school in gezamenlijkheid met Spiritbasisscholen, wat in de praktijk betekent dat 

Spiritbasisscholen een deel van de kosten draagt, maar ook personeel gestationeerd heeft. 

De school groeit -al jaren- bijzonder hard. Dit jaar telt de school 170 kinderen tussen 4 en 7 jaar oud, en 

81 van 8 jaar en ouder. In totaal zijn dit 251 leerlingen. Dat betekent een groei van 39 leerlingen ten 

opzichte van 2016. 

 

In de zomervakantie van 2018 verhuist de school naar de nieuwbouw. De focus van de schoolleiding ligt 

dit jaar dan ook op de werkzaamheden die daarmee samenhangen. De inrichting van het nieuwe gebouw 

en het schoolplein komt deels voor rekening van de gemeente (circa € 250.000), het overige wordt door 

het schoolbestuur geïnvesteerd. In deze begroting rekenen we erop dat de school start met 13 groepen. 

Binnen de personele begroting is € 38.000 vrijgemaakt om een conciërge aan te stellen.  

 

Vanwege de overstap naar een nieuw gebouw zijn veel ‘ervaringscijfers’ die we gebruiken bij het opstellen 

van de begroting, nog niet bekend. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het energiegebruik en 

de schoonmaakkosten. We nemen aan dat deze vergelijkbaar zal zijn met die van OBS De Grote Beer. 

Speciale, eenmalige kosten die samenhangen met de verhuizing zijn het afvoeren van afgedankte 

inventaris (€ 5.000) en een openingsfeest voor ouders, team en leerlingen (€ 10.000). 

 

De school pleegt in 2018 de volgende investeringen: 

 Eerste tranche vervanging van de methoden voor zaakvakken, € 10.000. 

 Aanschaf van een kleutermethode, € 500 
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 De school investeert circa € 11.000 in de aanschaf van een kar met 30 chromebooks voor gebruik 

door de leerlingen. Deze investering wordt in 6 jaar afgeschreven. 

 

Het totale nascholingsbudget van de school bedraagt € 18.900. Hierbinnen is € 6.000 gereserveerd voor 

een traject over de missie en de visie van de school. Een bedrag van € 4.000 is nog niet specifiek 

bestemd, en is bedoeld voor om scholingsvragen van het personeel te kunnen honoreren.  

 

Op hoofdlijnen ziet de schoolbegroting er als volgt uit.  

  2017 2018 

BATEN   

Rijksvergoedingen  € 847.543  € 1.016.051 

Overige overheidsbijdrage  € 13.776  € 16.095 

Overige baten  € 25.970  € 22.808 

Totale baten  € 887.289  € 1.054.954 

     

LASTEN    

Lonen en salarissen  € 608.723  € 743.084 

Overige personele lasten  € 195.932  € 255.324 

Totaal personele lasten  € 804.655  € 998.408 

     

Afschrijvingen  € 11.522  € 37.987 

Huisvestingslasten  € 68.870  € 85.520 

Administratie- en beheerskosten  € -   € - 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 55.626  € 72.458 

Totale lasten  € 940.673  € 1.194.373 

     

resultaat - € 53.384 - € 139.419 

    

aandeel Spiritbasisscholen (50%)  - € 26.692 - € 69.710 

    

resultaat OOP - € 26.692 - € 69.710 

 

e. Brede school ‘Noorderbreedte’ 

Noorderbreedte bestaat formeel uit twee scholen: oecum. De Duif (Spiritbasisscholen) en OBS ’t Palet 

(OOP). Het totale aantal leerlingen daalde al enkele jaren als gevolg van demografische verschuivingen.  

 

OBS ’t Palet telt momenteel 202 leerlingen; 104 tussen de vier en zeven jaar oud, en 98 van acht jaar en 

ouder.  

 

De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd om de onderwijsprogramma’s van Oecum. De Duif en OBS ’t 

Palet nader tot elkaar te brengen, of in gezamenlijkheid te herzien. Dit heeft er min of meer automatisch 

ook toe geleid dat de begroting van beide delen steeds minder afzonderlijk te lezen is. Vrijwel alle kosten 

worden immers in gezamenlijkheid gemaakt, met het personeel als voornaamste uitzondering. De 

bekostiging wordt door het Rijk wel per school uitgekeerd. Een en ander leidt ertoe dat de besturen 

onderling een verrekening moeten plegen.  

 

De eerste paar jaar van het gebruik van het nieuwe pand heeft aan het licht gebracht dat de exploitatie 

bovenmatig veel geld kost. Dat geldt met name voor het onderhoud en de schoonmaak. In de bouw zijn 

keuzes gemaakt die in de praktijk slecht bestand zijn tegen de aanwezigheid van zo’n 600 personen, 

waarvan 550 kinderen. Voor de reparatie van kranen en schuifdeuren verwachten wij in 2018 € 27.500 

nodig te hebben. Dat is veel geld voor zo’n nieuw gebouw. De kosten van schoonmaak brengen wij terug 

door waarschijnlijk schoonmaakpersoneel in eigen dienst te nemen.  
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De school investeert dit jaar in: 

 een nieuwe leesmethode, € 30.000 

 een 3
e
 kar met 30 chromebooks, € 11.000 

 

Het nascholingsbudget bedraagt € 26.300. Hierbinnen is € 10.900 begroot voor deelname aan de 

professionele leergemeenschappen, en de vervanging van personeel tijdens hun deelname.  

 

Voor Noorderbreedte is het van belang of de bestuurlijke fusie tussen OOP en Spiritbasisscholen door 

kan gaan. Doorgang van deze fusie zou zowel de onderwijskundige als administratieve inrichting van de 

school aanzienlijk vereenvoudigen. Een concreet voorbeeld daarvan is dat onder de huidige regels, de 

klassenindeling nog moet aansluiten bij de inschrijving van de leerlingen. Kinderen van De Duif en ’t Palet 

mogen niet samen in de klas zijn ingedeeld.  

 

Op hoofdlijnen ziet de schoolbegroting er als volgt uit voor Noorderbreedte. Tevens maken we de splitsing 

voor ’t Palet en De Duif inzichtelijk. 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

  Noorderbreedte De Duif Palet 

BATEN             

Rijksvergoedingen  € 2.307.710 € 2.442.359  € 1.447.977  € 1.539.719  € 859.734 € 902.640 

Overige overheidsbijdrage  € 32.787 € 38.963  € 18.984  € 24.674  € 13.803 € 14.289 

Overige baten  € 83.043 € 42.050  € 53.013  € 26.961  € 30.030 € 15.089 

Totale baten  € 2.423.540 € 2.523.373  € 1.519.973  € 1.591.354  € 903.567 € 932.019 

    € 0         

LASTEN   € 0         

Lonen en salarissen  € 2.009.883 € 2.071.547  € 1.316.453  € 1.322.847  € 693.429 € 748.700 

Overige personele lasten  € 79.932 € 54.450  € 58.886  € 34.911  € 21.046 € 19.539 

Totaal personele lasten  € 2.089.815 € 2.125.997  € 1.375.339  € 1.357.758  € 714.476 € 768.239 

    € 0         

Afschrijvingen  € 92.971 € 87.512  € 59.350  € 56.109  € 33.620 € 31.403 

Huisvestingslasten  € 155.800 € 143.396  € 99.459  € 91.939  € 56.341 € 51.457 

Administratie- en beheerskosten  € - € 0  € -  € 0  € - € 0 

Inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 
 € 176.213 € 147.050  € 112.490  € 94.282  € 63.723 € 52.768 

Totale lasten  € 2.514.798 € 2.503.956  € 1.646.638  € 1.600.089  € 868.160 € 903.867 

    € 0         

resultaat - € 91.258 € 19.417 - € 126.665 - € 8.735  € 35.407 € 28.152 

 

 Leerlingenaantallen 3.2.
Het aantal leerlingen op onze scholen is een van de belangrijkste kengetallen waar de bekostiging op 

gebaseerd wordt. Vanaf 2015 vertoont het totale aantal leerlingen een groei. Deze groei is niet gelijk 

verdeeld over de scholen, maar wordt voornamelijk door De Kersenboom, en in mindere mate door De 

Grote Beer, veroorzaakt.  

 

Op grond van de huidige leeftijdsopbouw van de leerlingen komen wij tot de volgende prognoses. Hierbij 

is geen rekening gehouden met (overmatige) zijinstroom. 

 



 

Begroting OOP 2018  13 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

De Octopus 297 293 291 302 312 328 334 

De Venser (exclusief Kersenboom) 141 

 

124 111 111 107 98 91 

BS De Kersenboom 173 209 251 284 312 336 349 

’t Palet (Noorderbreedte) 192 196 201 203 211 214 211 

De Grote Beer 255 246 264 270 275 295 304 

totaal OOP 1.058 1.073 1.120 1.169 1.217 1.272 1.288 

 

We zien dat de groei van het aantal leerlingen in 2017 groter is dan in de jaren daarvoor. Dat betekent dat 

de reguliere bekostiging met ingang van het schooljaar 2018-2019 vrij aanzienlijk zal stijgen. Net als in 

eerdere jaren wordt het grootste deel van de stijging van het aantal leerlingen veroorzaakt door De 

Kersenboom. Het aantal leerlingen van de Grote Beer is nu al te hoog in vergelijking met de capaciteit van 

het gebouw. Dit zal groeien met de verwachte toename van het aantal leerlingen in de komende jaren.  

 

Op het moment van schrijven verwachten wij een instroom van circa 80 leerlingen in onze scholen, in de 

loop van het schooljaar 2017-2018. Zo’n 50 leerlingen daarvan verwachten wij in 2018. Voor deze 

begroting gaan wij ervan uit dat dit leidt tot circa € 50.000 aanvullende bekostiging. Binnen de 

formatieberekeningen is rekening gehouden met de inzet van leerkrachten voor deze kinderen.  

 

Ook voor de komende jaren verwachten we een toename van het aantal leerlingen op grond van de 

leeftijdsopbouw. De meeste van onze scholen hebben een grotere onderbouw dan bovenbouw. Als die 

trend aanhoudt, zal dat leiden tot hogere totale aantallen. Dit komt zowel door toegenomen populariteit als 

door woningbouw rond de scholen.  

Grote onzekerheid bestaat over de toekomstige woningbouw rond De Kersenboom, De Grote Beer en De 

Venser, zowel in aantallen als in chronologie. Die woningbouw is nog niet in bovenstaande tabel verwerkt, 

waardoor het waarschijnlijk is dat de cijfers voor deze drie scholen een onderschatting van de realiteit zijn.  

 

Vanaf het najaar van 2017 worden de woningen in het nieuwbouwproject Park Holland opgeleverd aan de 

bewoners. Gelet op de ligging van deze school, het gebrek aan ruimte op andere dichtbijgelegen scholen 

en de toekomstige verhuizing van de school naar Park Holland, ligt het in de verwachting dat de meeste 

kinderen die daar (gaan) wonen, ook naar huidige locatie van De Venser zullen gaan. Op de korte termijn 

wil de school investeren om ook voor die populatie een aantrekkelijke school te zijn.  

 

Rond De Kersenboom zijn de afgelopen jaren al veel huizen gebouwd, met een sterke groei van het 

aantal leerlingen als resultaat. Naar verwachting wordt in 2018 gestart met de bouw van twee flats van 

enige omvang. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de aard of het aantal van die 

woningen zal zijn, en dus ook niet of en hoeveel leerlingen uit deze flats zullen komen. 

 

Op De Grote Beer zien we een sterk toenemende instroom uit de directe omgeving van de school. De 

Bekemaschool hanteert inmiddels een leerlingenstop, waardoor de extra leerlingen allemaal naar de 

Grote Beer zullen moeten gaan.  

 

Zoals bekend is vanaf 2015 een verhoogd aantal vluchtelingen in ons land aangekomen. De kinderen 

onder hen verdienen uiteraard goed onderwijs en zijn in beginsel welkom op de scholen binnen onze 

stichting. Wel kan het nodig zijn dat voor hen extra voorzieningen worden geboden. In de eerste plaats 

gaat het dan om extra taallessen, en eventueel ook hulp bij het verwerken van oorlogstrauma’s.  

 

Op dit moment zijn in Diemen en Duivendrecht relatief weinig vluchtelingenkinderen aanwezig. De 

noodzaak voor extra voorzieningen is dus ook nog niet actueel. Mocht dat wel gebeuren, dan rekenen wij 

op vruchtbaar overleg met de betreffende gemeente. 

 



 

Begroting OOP 2018  14 
 

 Gemeenten 3.3.
Stichting OOP opereert in twee gemeenten: Diemen en Ouder-Amstel. Beide gemeenten hebben op basis 

van de wet een externe toezichthoudende functie op onze stichting, in verband met het openbaar 

karakter. Concreet betekent dat deze begroting en ook het jaarverslag worden aangeboden aan de 

gemeenteraden. 

 

Daarnaast vervullen de gemeenten een rol in het lokaal onderwijsbeleid en op huisvestingsgebied. Dit 

laatste element komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Per gemeente zijn de belangrijkste regelingen de 

volgende. 

 

Diemen: 

 Bewegingsonderwijs: De gemeente Diemen draagt voor circa 50% bij in de salariskosten van 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De andere helft wordt uit de reguliere bekostiging betaald. 

De bijdrage bedraagt € 37.669 in 2018 voor heel OOP.  

 Diemen financiert tevens schoolsportdagen, 50 cent per leerling, totaal voor OOP gaat het om € 

415,50. 

 Voor alle scholen betaalt de gemeente mee aan de schoolbegeleiding € 27,91 per leerling. Voor 

OOP bedraagt dit € 23.190. Dit wordt besteed aan interne begeleiding.  

In totaal draagt de gemeente Diemen op deze manier € 61.304,50 bij aan het onderwijs binnen onze 

scholen. 

 

Ouder-Amstel: 

 Bestrijding onderwijsachterstanden: de gemeente subsidieert, met het oog op de populatie van 

OBS De Grote Beer, de inzet van een kindcoach onderwijsachterstandenbeleid. Zij wordt ingezet 

bij de bestrijding van achterstanden op met name de taalvaardigheid. Hiermee is in 2018 een 

bedrag van circa € 12.000 gemoeid. Deze subsidie eindigt per 1 augustus 2018.  

 Binnen het onderwijsbeleidsplan is er ruimte voor subsidies voor taakspel, leerorkest, OKC, 

programmeren in de hogere leerjaren en een combinatiefunctionaris. Niet alle onderdelen van het 

gemeentelijk onderwijsbeleid worden momenteel door OBS De Grote Beer toegepast dan wel 

ingevuld. Het belangrijkste waar de school gebruik van maakt is het achterstandenbeleid.  
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4. Bovenschoolse organisatie 
 

 Stand van zaken 4.1.
De bovenschoolse organisatie van OOP bestaat uit een Raad van Beheer, een éénhoofdig bestuur 

(directeur-bestuurder) ondersteund door een managementassistent. Voor de uitvoering van een aantal 

taken en projecten worden externe specialisten ingehuurd. 

 

Bovenschools wordt zeer nauw samengewerkt met stichting Spiritbasisscholen. Dit concretiseert onder 

meer in een gezamenlijk scholingstraject rond het thema “Natuurlijk Leren en Boeiend Onderwijs”. 

 

De leden van de Raad van Beheer ontvangen een kleine vergoeding conform de richtlijnen van het VTOI. 

Daarnaast beschikt de Raad van Beheer over een relatief klein budget voor de eigen administratieve 

ondersteuning, lidmaatschappen en professionalisering. Het totaalbudget voor de Raad van Beheer 

bedraagt € 13.500. 

 

Enkele posten zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, met name binnen de administratie- en 

beheerskosten. We hebben € 10.000 opgenomen voor juridisch kosten. We stellen vast dat verschillen 

van mening of inzicht vaker eindigen in een rechtszaak. Ook de kosten voor het administratiekantoor zijn 

gestegen, met name als gevolg van extra afname van diensten op personeelsgebied.  

 

Het bovenschoolse budget bedraagt in 2018 € 843.066. De personele lasten bedragen € 320.625. De 

lasten administratie en beheer, waar onder de kosten voor het administratiekantoor, bedragen € 306.850. 

 

De afname van de personele kosten wordt veroorzaakt doordat de directeur-bestuurder vanaf augustus 

met pensioen gaat. We gaan er van uit dat hij, in verband met de voorgenomen fusie, niet vervangen 

wordt.  

 

  2017 2018 

BATEN   

Rijksvergoedingen  € 736.258  € 751.298 

Overige overheidsbijdrage   

Overige baten  € 62.797  € 91.767 

Totale baten  € 799.055  € 843.066 

    

LASTEN   

Lonen en salarissen  € 330.647  € 270.519 

Overige personele lasten  € 69.902  € 61.500 

Totaal personele lasten  € 400.549  € 332.019 

    

Afschrijvingen  € 1.318  € 12.876 

Huisvestingslasten  € 90.000  € 90.000 

Administratie- en beheerskosten  € 272.800  € 306.850 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 14.000  € 14.000 

Totale lasten  € 778.667  € 755.745 

    

resultaat  € 20.388  € 87.321 

 

 Organisatieontwikkeling 4.2.
In 2015 zijn wij gestart met een proces waarin we de mogelijkheden tot fusie met Spiritbasisscholen 

hebben verkend. Momenteel zijn wij voorzichtig optimistisch gestemd over deze mogelijkheden. Gebleken 

is dat binnen beide stichtingen een breed draagvlak bestaat voor een fusie. Ook zijn de drempels in wet- 

en regelgeving rond een fusie in 2017 verlaagd, waardoor deze in ons geval niet onoverkomelijk hoeven 
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te zijn. Wij rekenen erop dat wij uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 toestemming voor de fusie 

ontvangen. 

 

De kosten voor dit traject worden gezamenlijk door beide stichtingen gedragen. In deze begroting maakt 

OOP hier € 25.000 voor vrij. Deze kosten zijn in bovenstaande overzicht opgenomen binnen de 

administratie-en beheerskosten. Mocht de fusie geen doorgang vinden, dan vallen deze kosten 

vermoedelijk marginaal lager uit. Hoeveel lager, hangt af van welk alternatief voor de fusie gekozen wordt.  

 

Vooruitlopend op de fusie zal een aantal praktische zaken met Spiritbasisscholen moeten worden 

gesynchroniseerd. Het meest concrete is dat wij ervan uit gaan dat de huidige directeur-bestuurder bij 

diens pensionering in augustus 2018 niet zal worden vervangen. Daarnaast houden we met ingang van 

het nieuwe schooljaar in de begroting rekening, met de benoeming van een hoofd personeelszaken, ten 

behoeve van zowel OOP als Spiritbasisscholen. Daarmee neemt de behoefte aan externe inhuur af. Netto 

betekent dit een afname van de bovenschoolse kosten.  
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5. Onderwijs 
 

 Kwaliteit 5.1.
Het bestuur en de inspectie beoordelen de kwaliteit op de meeste scholen van OOP als voldoende. De 

uitzondering daarop wordt gevormd door De Venser. Daar heeft de inspectie in het voorjaar van 2016 

geconstateerd dat het onderwijs niet het niveau heeft dat verwacht mag worden. Inmiddels is een 

uitgebreid verbetertraject opgesteld en in gang gezet. De focus in dit plan ligt op effectiever gebruik van 

de werktijd: de leerlingen en leerkrachten gebruiken hun tijd dus zinvoller. Een extra financiële inspanning 

wordt op dit moment voorzien voor (na-)scholing. 

 

 Interne kwaliteitsborging 5.2.
Alle scholen binnen OOP werken nu een aantal jaren volgens de principes van opbrengstgericht werken. 

Dat betekent dat alle leerkrachten regelmatig analyses, waar nodig ondersteund door de IB’er, maken van 

de leeropbrengsten van de groep als geheel en van afzonderlijke leerlingen. Hierdoor hebben de scholen 

en de leerkrachten zicht op de gebieden waar verbetering nodig is. 

 

Vanzelfsprekend zijn er ook kwaliteitsaspecten die niet op grond van de leeropbrengsten te signaleren 

zijn. Een voorbeeld hiervan is de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel of de sociale 

veiligheid in de school. Om deze aspecten in beeld te brengen (en te houden), nemen onze scholen 

regelmatig tevredenheidenquêtes af. 

 

 Bewegingsonderwijs 5.3.
OOP hecht waarde aan goed bewegingsonderwijs voor alle leerlingen. De gemeente Diemen deelt dit 

standpunt. Concreet uit zich dit in het feit dat voor de scholen in Diemen 50% van de loonkosten van het 

personeel dat bewegingsonderwijs verzorgt, door de gemeente wordt vergoed. De andere helft wordt 

betaald uit de reguliere Rijksbekostiging. 

 

In Duivendrecht geldt deze regeling niet. Desondanks kiest OOP ervoor om de leerlingen van De Grote 

Beer even veel bewegingsonderwijs te bieden als op de andere scholen binnen het bestuur. De Grote 

Beer draagt uit de schoollumpsum de helft van de kosten hiervoor. De andere helft komt voor rekening 

van het bestuur. 

 

 Passend onderwijs 5.4.
Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving Passend Onderwijs in werking getreden. In algemene zin is het 

doel van passend onderwijs om voor zo veel mogelijk leerlingen een bij de ondersteuningsbehoefte van 

het kind aansluitend onderwijsaanbod te bieden. Dit geldt ook voor kinderen met een zwaardere 

ondersteuningsbehoefte, dat wil zeggen de kinderen die toelaatbaar zijn op het SBO en SO. Voor deze 

leerlingen blijft plaatsing op speciale onderwijsvormen mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om met behulp 

van een zogeheten ‘arrangement’ deze leerlingen met aanvullende ondersteuning in het regulier 

basisonderwijs te bedienen.  

 

Organisatorisch zijn de scholen in Diemen aangesloten bij het samenwerkingsverband Amsterdam-

Diemen. Onze school in Duivendrecht is aangesloten bij samenwerkingsverband Amstelronde, gevestigd 

in Amstelveen. De werkwijze van beide samenwerkingsverbanden is in hoofdlijnen gelijk. Er is voor 

gekozen zo veel mogelijk geld ter beschikking te stellen aan de scholen. Hiermee kunnen de scholen de 

ondersteuning in de school versterken. Bij verwijzingen naar het SBO of SO betaalt de verwijzende 

basisschool alleen bij Amstelronde de bijbehorende kosten. Wel verschilt het bedrag per leerling tussen 

beide samenwerkingsverbanden. 

 

Voor alle scholen binnen OOP, dus binnen beide samenwerkingsverbanden voeren wij het beleid dat per 

leerling € 128, het bedrag voor basiszorg, wordt toegevoegd aan het formatiebudget personeel. Hiermee 

financieren de scholen met name de interne begeleiding op schoolniveau en bovenschools. De overige 

middelen, zijn bestemd voor extra zorg. Dit bedrag verschilt per samenwerkingsverband.  
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Binnen Amsterdam-Diemen is het totale bedrag voor de extra zorg € 189, waarvan onderzoeken 

begeleidingstrajecten individuele leerlingen en groepen en leerkrachten wordt gefinancierd. Dit bedrag is 

per leerling, Voor Amstelronde is dat € 122. Daarnaast kan er bij dit Samenwerkingsverband op aanvraag 

extra begeleiding worden ingekocht. 

 

In beginsel zijn de directeuren zelf verantwoordelijk voor de inzet van deze middelen. Middelen die niet 

worden besteed aan extra ondersteuning, worden opgenomen in een bestemmingsreserve (Diemen) dan 

wel een bestemmingsfonds (Duivendrecht), zodat zij herkenbaar beschikbaar blijven voor toekomstige 

inzet. De middelen, die het schoolbestuur ontvangt per jaar worden apart verantwoord naar het 

Samenwerkingsverband over inzet, omvang en bovenal doelmatigheid. 

 

In samenwerking met het Pieter Nieuwlandcollege in Amsterdam hebben onze scholen sinds 2013 een 

traject ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De kinderen bezoeken 1 keer per maand de 

middelbare school en doen daar uitdagende projecten, bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde en 

natuurkunde, filosofie en Nederlands, of ICT. De kosten hiervan, € 1800 per leerling, komen ten laste van 

het budget voor passend onderwijs van de (basis-)school en worden verantwoord aan het 

samenwerkingsverband.  

 

In Diemen hebben de schoolbesturen voor alle scholen afspraken gemaakt over de realisatie van 

Passend Onderwijs. Hierbij gaat het zowel om aanname- en plaatsingsbeleid, als om de extra 

ondersteuning (inclusief overplaatsing van leerlingen) als om de financiën. De uitvoering wordt begeleid 

door de onafhankelijke adviseur Passend Onderwijs (APO). Deze APO werkt voor alle 4 de 

schoolbesturen in Diemen. Zij bespreekt regelmatig met iedere school de stand van zaken en adviseert 

concreet over de ondersteuning aan individuele leerlingen binnen Diemen. Vanaf 1 augustus 2016 is de 

APO in dienst getreden van OOP, ten behoeve van de vier schoolbesturen. Gelijktijdig is de geldelijke 

bijdrage van het samenwerkingsverband aan de scholen verhoogd. Financieel zal dit geen gevolgen 

hebben. Er is een inleenovereenkomst met de andere betrokken schoolbesturen gesloten, waardoor de 

kosten gedeeld worden naar rato van het aantal leerlingen. De kosten voor 2018 zijn ongeveer 35 euro 

per leerling per jaar. 

 

In 2017 heeft de eerste adviseur passend onderwijs aangekondigd afscheid te nemen. Op het moment 

van schrijven is nog geen opvolger benoemd. Wij gaan ervan uit dat de salariskosten niet wezenlijk zullen 

wijzigen. Ook de verdeling van kosten over de verschillende schoolbesturen zal niet veranderen ten 

opzichte van 2017. 
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6. Personeel en professionalisering 
 

In het bestuursformatieplan wordt jaarlijks een planning gemaakt van de inzet van formatie en personeel 

in het komende jaar. De kosten die hier mee samenhangen, zijn deel van de begroting. Doordat het BFP 

op een ander moment vastgesteld wordt, kan in de begroting weinig gestuurd worden op de 

personeelskosten.  

 

De algemene richtlijn binnen OOP is dat er ruimte is voor 1 fte onderwijsgevend personeel per 25 

leerlingen. Als er kleinere groepen zijn binnen de school, moet dat in beginsel gecompenseerd wordend 

door grotere groepen. Afwijkingen op deze regel zijn alleen in overleg met het bestuur mogelijk.  

 

De personeelskosten in de begroting zijn gebaseerd op de loonkostenberekening voor 2017. Uit recente 

informatie van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds is bekend geworden dat de premies die door 

deze fondsen worden berekend met ingang van 2018 zullen worden verhoogd. Ook het ABP heeft 

aangekondigd dat in 2018 de pensioenpremie (het werkgeversdeel) zal stijgen. Het ligt in de rede dat de 

premiestijgingen gevolgen zullen hebben voor de loonkosten. De berekening hiervan is echter een fijn 

samenspel van verschillende looncomponenten. Daarom valt op dit moment nog niet te zeggen wat de 

precieze gevolgen voor de loonkosten zullen zijn, noch in hoeverre de oplopende kosten in de 

Rijksbekostiging gecompenseerd zullen worden. Dit weten wij bij de publicatie van de nieuwe 

lumpsumtarieven, naar verwachting in april 2018. 

 

 Situatie 6.1.
Op 1 oktober 2017 waren 97 personen in dienst van de stichting. Dit aantal is inclusief vervangers. Het 

personeelsbestand bestaat voor het grootste deel uit vrouwen (78), met een kleine minderheid mannen 

(19). Opmerkelijk genoeg is het aandeel mannen binnen de leeftijdsgroepen tot 35 jaar hoger (28%) dan 

binnen het totale personeelsbestand. 

 

De leeftijdsopbouw binnen de stichting ziet er als volgt uit: 

Leeftijd Aantal 

18 tot 25 jaar 4 

25 tot 35 jaar 28 

35 tot 45 jaar 21 

45 tot 55 jaar 15 

55 en ouder 29 

totaal  97 

 

We zien dat het grootste segment binnen de leeftijdsverdeling 55 jaar en ouder is: 29 personen. Deze 

groep zal de komende jaren met pensioen gaan, dat zal op relatief korte termijn leiden tot een vrij 

omvangrijke vervangingsvraag.  

 

 Vervangers en werving 6.2.
Zoals hiervoor gesignaleerd verwachten wij in de komende jaren een omvangrijke vervangingsvraag in 

verband met pensionering. Daarnaast heeft ieder schoolbestuur uiteraard met regelmaat te maken met 

ander natuurlijk verloop en vervanging ten gevolge van ziekte. Zoals bekend is het aantal pabo-studenten 

al een aantal jaren te laag om landelijk gezien te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag. Een 

lerarentekort is een logisch gevolg. Dit kan ook op korte termijn betekenen dat wij niet alle vervangingen 

meer kunnen garanderen. OOP moet dus zorgen dat zij een aantrekkelijke werkgever is, zodat 

leerkrachten graag op onze scholen willen werken. 

 

Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft OOP samen met Spiritbasisscholen een vervangerspool. Hierin krijgen 

(jonge) leerkrachten een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar tussen 0,6 en 1,0 fte. In totaal 

worden dit 8 arbeidsplaatsen. Deze leerkrachten vervullen zo veel mogelijk de vervangingsvraag ten 

gevolge van verzuim. Er is dus geen aansluiting meer tussen de vervangingsvraag en de 

aanstellingsduur. Hierdoor hebben de betrokkenen meer zekerheid.  
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Gelijktijdig is de aanstelling in deze pool een manier om te kijken of de samenwerking met de leerkracht in 

kwestie bevalt. Is dat het geval, dan komen de pool-leerkrachten als eerste in aanmerking als er 

vacatureruimte in de vaste formatie ontstaat. In die zin is de vervangerspool dus ook te zien als een 

voorportaal voor een vaste baan. 

 

Een belangrijk voordeel van werken met de vervangerspool is dat de beperkingen van de wet werk en 

zekerheid (wwz) worden ondervangen. Daarnaast hebben OOP en Spiritbasisscholen samen meer zicht 

en grip op de kwaliteit van de vervangers. Tenslotte, maar niet in het minst, is de pool een goede manier 

om een aantrekkelijke werkgever te zijn.  

 

 Verzuim 6.3.
De laatste jaren had OOP relatief hoog ziekteverzuim. Met name het langdurig verzuim (langer dan 43 

dagen) was structureel hoog. Dit verzuim werd veroorzaakt door een relatief klein aantal personen die 

bijzonder lang verzuimden. Van enkele van deze mensen is inmiddels vastgesteld dat een terugkeer in 

het onderwijs als leerkracht niet tot de mogelijkheden behoort. 

 

Verzuim is in de eerste plaats vervelend voor de betrokkene. Daarnaast betekent het een onderbreking in 

de continuïteit van het onderwijs: de vaste leerkracht wordt vervangen door iemand die de kinderen 

minder goed kent. Ook kost het vaak bovenmatig veel energie van de schoolleiding om een goede 

vervanger te vinden. Tot slot brengt hoog verzuim ook extra kosten met zich mee: boven een bepaalde 

drempel brengt het vervangingsfonds een ‘malus’ in rekening. Er zijn dus verschillende redenen om het 

verzuim zo veel mogelijk te beperken.  

 

We registreren het verzuim in vier categorieën: kort, kort middel, lang middel en lang. Het percentage 

geeft het deel van de totale beschikbare werktijd weer, waarvoor iemand ziekgemeld is. Zwangerschap is 

geen ziekte en is dus ook niet in dit verzuimcijfer opgenomen. Per ziekmelding wordt het personeelslid 

een keer opgenomen in deze statistieken. Iemand die bijvoorbeeld 44 dagen ziek is, telt dus uitsluitend 

mee in de categorie ‘lang middel’, hoewel hij of zij uiteraard eerder ‘kort’ en ‘kort middel’ doorlopen heeft.  

De kolom ‘totaal’ is de som van alle verzuimcategorieën per school. De totalen voor de hele stichting 

tellen niet op, omdat de scholen niet even groot zijn.  

 

De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak een personeelslid zich (gemiddeld) in het schooljaar 

ziekgemeld heeft. De verzuimduur geeft aan hoe lang iemand gemiddeld ziek is, in dagen. Een lage 

meldingsfrequentie en hoge verzuimduur correspondeert dus met een beperkt aantal personeelsleden die 

lang ziek zijn.  

 

In de administratie wordt geen onderscheid gemaakt tussen wel en niet werk gerelateerd verzuim. Vaak is 

dat onderscheid ook niet echt duidelijk te maken, bijvoorbeeld omdat zowel de werk- als de thuissituatie 

van invloed zijn. Uiteraard speelt dat vooral een rol bij psychosociale klachten, hoewel het ook denkbaar is 

dat bijvoorbeeld rugklachten het gevolg zijn van een slechte werkplek en een versleten matras.  
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Kort 

0-8 

Kort 

Middel 

8-43 

Lang 

Middel 

43-366 

Lang 

> 366 

Totaal Meldings-

frequentie 

Verzuim-

duur 

OBS De Octopus 1,13% 0,64% 0,54%  2,31% 1.28 12,76 

OBS De Grote Beer 0,14% 0,30% 12,45%  12,89% 0.44 78,08 

OBS De Venser 0,42% 1,04% 1,67% 18,26% 21,39% 0.90 30,61 

BS De Kersenboom 0,79%  2,54%  3,33% 1.21 9,14 

OBS 't Palet 0,40% 0,67% 0,52% 9,11% 10,69% 0.98 11,86 

Bestuursbureau (staf) 0,28%    0,28% 0.34 4,25 

Bestuur   42,19%  42,19% 1.00 154,00 

Totaal 0,57% 0,46% 3,73% 3,94% 8,70% 0.92 23,40 

 

Bovenstaande tabel toont het verzuim per school in schooljaar 2016-2017. We zien dat het verzuim over 

het geheel vrij hoog is, op sommige scholen zelfs erg hoog. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt 

door een relatief klein aantal personeelsleden dat erg lang ziek is. Met deze mensen zijn individuele 

trajecten in gang gezet. Dit geldt ook voor personeelsleden die zich relatief vaak voor korte duur 

ziekmelden.  

 

Samen met de arbodienst hebben wij een traject ingericht waarbij de oorzaak van het verzuim verder in 

kaart gebracht is. Het algemene doel is om mensen naar vermogen te laten werken, en hen te helpen om 

op een (blijvend) gezonde manier hun werk te doen.  

 

 Nascholing 6.4.
De nascholing is een traject wat elke jaar voor elk team terugkomt. De afgelopen 3 jaar zijn alle teams met 

het gezamenlijke bovenschoolse nascholingstraject bezig geweest. Dit werd verzorgd door Natuurlijk 

Leren en Boeiend Onderwijs. Van daaruit zijn de laatste bevindingen in onderwijsland met alle 

leerkrachten gedeeld. In 2017-2018 is elk schoolteam vanuit deze opzet de nadruk aan te leggen op 

groepsgewijze nascholing rond thema’s die zij zelf gekozen hebben. Overigens steeds weer als team 

geheel. In de verschillende stukjes over de scholen is hier een en ander over terug te vinden. Daarnaast is 

het de bedoeling om in de PLG’s waar al eerder in deze begroting over is gesproken, ervaringen en 

informatie tussen de verschillende teams te bespreken opdat kennis en ervaring en studies rond de 

verschillende onderwerpen met elkaar gedeeld worden. Dit om kennis en ervaringen te verbreden en te 

verdiepen.  

In ons strategisch beleidsplan 2016-2021 staan voor de verschillende scholen de targets en 

opbrengstverwachtingen geformuleerd. 

 

Daarnaast is individuele scholing ook mogelijk in overleg tussen het personeelslid en de leidinggevende. 

Ook deze nascholing dient altijd binnen de schoolontwikkeling te passen.  
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7. Huisvesting en onderhoud 
 

 Stand van zaken 7.1.
In de afgelopen jaren is de huisvesting van OBS De Grote Beer, OBS ’t Palet (beide nieuwbouw) en OBS 

De Octopus (renovatie, uitbreiding en nieuwbouw) geactualiseerd. Voor BS De Kersenboom verwachten 

wij in de zomer van 2018 de oplevering van een nieuw gebouw.  

De kwaliteit van de gebouwen is over het algemeen voldoende tot goed.  

 

Voor OBS De Venser zal de komende jaren nieuwbouw worden gerealiseerd binnen de nieuw te bouwen 

woonwijk ‘Holland Park’. Hoewel de besluitvorming hierover nog niet voltooid is, rekenen wij op korte 

termijn op een groen licht. Dat betekent ook dat wij het onderhoud en de investeringen in het bestaande 

pand tot een minimum beperken.  

 

De capaciteit van de gebouwen is voldoende voor BS De Kersenboom, OBS De Octopus, OBS De 

Venser en BS Noorderbreedte (OBS ’t Palet). Meer zorgelijk is de situatie op OBS De Grote Beer. Voor 

beide situaties is het bestuur in gesprek met de betreffende gemeente. Voor OBS De Grote Beer en de 

aangrenzende RKBS Bekemaschool (ASKO) is de instroom van nieuwe leerlingen hoger dan werd 

verwacht. De Bekemaschool heeft inmiddels een opnamestop in de onderbouw afgekondigd. Wij willen 

zo’n maatregel niet moeten nemen voor OBS De Grote Beer, maar we zien wel dat de bovengrens van de 

capaciteit van het gebouw in zicht komt. De verwachting is dat de komende jaren veel nieuwe gezinnen 

zich in de directe omgeving van de school zullen vestigen. Als er niets gebeurt, kunnen die kinderen niet 

op OBS De Grote Beer geplaatst worden.  

 

 Planmatig onderhoud 7.2.
Voor het planmatig onderhoud heeft het bestuur een voorziening, waaraan jaarlijks een vast bedrag (€ 

90.000) toegevoegd wordt. Deze voorziening is vergelijkbaar met een grote spaarpot, met een 

vastgestelde bestemming. Hiermee worden pieken in de onderhoudsuitgaven opgevangen.  

 

Vanaf 2015 zijn schoolbesturen in Nederland financieel verantwoordelijk voor vrijwel al het onderhoud aan 

de schoolgebouwen. Voorheen was dit een verantwoordelijkheid die voor een groot deel bij de gemeente 

lag. Dit geldt dus ook voor OOP. In 2017 onderzochten wij of, en op welke manier, het wenselijk is om 

onderhoudsactiviteiten af te schrijven. Dit komt dan (gedeeltelijk of geheel) in de plaats van de hierboven 

beschreven systematiek van toevoegingen aan een voorziening. 

 

Momenteel bevinden onze nieuwe gebouwen zich in een goede staat van onderhoud, mede als gevolg 

van de vernieuwingsslag die de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Het moge duidelijk zijn dat relatief 

nieuwe gebouwen nog weinig groot onderhoud nodig hebben.  

 

Voor BS De Kersenboom verwachten wij de oplevering van het nieuwe gebouw medio 2018. In 2017 is 

besloten dat ook voor OBS De Venser nieuwbouw gerealiseerd gaat worden, en wel in de nieuwe wijk 

Holland Park. Omdat voor deze scholen het einde in zicht is van het gebruik van de huidige gebouwen, is 

het niet meer rendabel om groot onderhoud uit te voeren. Vanzelfsprekend wordt het noodzakelijk 

onderhoud nog wel gepleegd.  

 

We zien dat veel van de nieuwe gebouwen onderhoudsgevoeliger zijn dan de oude gebouwen. Met name 

geeft het gebouw van brede school Noorderbreedte veel aanleiding tot zorg. Nu het gebouw enkele jaren 

in gebruik is, stellen wij vast dat het pand erg kwetsbaar is. Hierdoor is het zijn de kosten voor klein 

onderhoud en schoonmaak beduidend hoger dan wat bij een gebouw van deze omvang en leeftijd 

verwacht mag worden.  

 

 Dagelijks onderhoud 7.3.
Het dagelijks onderhoud (klein onderhoud) verloopt via het schoolbudget. Hierbij moet worden gedacht 

aan kleine reparaties, die onder directe regie van de school worden uitgevoerd. Voor alle scholen 

gezamenlijk gaat het om een bedrag van € 50.000. 
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 Projecten 7.4.
Het meubilair van OBS De Octopus zal in 2018, 2019 en 2020 grotendeels worden vervangen. Dit vraagt 

een investering van, naar verwachting, € 25.000 per jaar Dit bedrag wordt conform de bestaande 

systematiek afgeschreven. De kosten worden daardoor verspreid in de komende jaren zichtbaar in de 

exploitatie.  

 

ICT 

Sinds 2017 werken de scholen ‘in de Cloud’. Dat wil zeggen dat hun gegevens op een externe server 

opgeslagen zullen worden. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een deel van het werk thuis te doen, 

informatie met elkaar te delen en samen met collega’s aan een document te werken.  

 

De kosten die hier mee samenhangen komen ten laste van het schoolbudget en bedragen € 9 per jaar, 

per leerling. Hiermee vervalt de noodzaak om eigen servers aan te schaffen en te onderhouden.  

 

Per school neemt de inzet van ICT de laatste jaren een hoge vlucht. Dat zien we terug in de toenemende 

aanschaf van tablets en chromebooks. Deze worden per school binnen de bestaande systematiek 

afgeschreven. De kosten zien we in deze begroting dus terug als (stijgende) afschrijvingslasten.  

 

 Investeringen 7.5.
Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven plegen de scholen investeringen. Hier geven wij een verkorte 

samenvatting, met de bijbehorende bedragen en afschrijvingstermijnen. 

 

School  Item Bedrag Afschrijvingstermijn Afschrijving/ jaar 

Octopus Meubilair  € 25.000 20  € 1.250 

Octopus ICT  € 11.000 6  € 1.833 

Octopus Methodes  € 20.000 10  € 2.000 

Grote Beer Meubilair  € 10.600 20  € 530 

Grote Beer ICT  € 11.000 6  € 1.833 

Grote Beer Methodes  € 35.000 10  € 3.500 

Venser ICT  € 11.000 6  € 1.833 

Kersenboom Methodes  € 10.500 10  € 1.050 

Kersenboom ICT  € 11.000 6  € 1.833 

Noorderbreedte Methodes  € 30.000 10  € 3.000 

Noorderbreedte ICT  € 11.000 6  € 1.833 

Totaal   € 186.100    € 20.495 

 

De afschrijvingslasten zijn zichtbaar binnen de exploitatiebegroting. Vanzelfsprekend moet de leverancier 

wel in een keer betaald worden. Deze rekening wordt voldaan uit de algemene middelen van de stichting. 

Die middelen worden door de afschrijvingen gedurende het gebruik weer aangevuld. Er wordt over deze 

‘gespreide betaling’ geen rente in rekening gebracht.  

 

Wij hanteren een liquiditeitsbegroting, die met enige regelmaat bijgewerkt wordt. Mede op grond daarvan 

bepalen wij op welk moment de investeringen gedaan kunnen worden. Zo verzekeren wij ons ervan dat 

ook aan (andere) betalingsverplichtingen, zoals de salarissen voldaan kan worden.  
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8. Conclusies 
 

De afgelopen jaren is de financiële positie van de stichting stabiel, maar zorgelijk. In 2016 boekte de 

stichting een negatief resultaat van € 45.000 Het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2017 € 243.500. 

Het weerstandsvermogen bedroeg op 1 januari 2017 4,2%. Vrij vertaald betekent dit dat de stichting erg 

weinig vet op de botten heeft. Er is weinig ruimte om tegenvallers op te vangen, wat een goede 

beheersing van zowel de kosten als de risico’s vraagt. Dat de positie verbeterd is, zegt dus meer over het 

verleden dan over het heden. 

 

Het aantal leerlingen op onze scholen stijgt, en -met enige vertraging- stijgen dus ook de inkomsten. 

Omdat veel scholen lang relatief kleine klassen hadden, kan deze groei grotendeels worden opgevangen 

binnen de bestaande groepen.  

 

 Resultaat 8.1.
De begroting 2018 eindigt op € 5.391 positief. Mede gezien de financiële geschiedenis van de stichting 

beoordeelt het bestuur dit resultaat als een ondergrens van het acceptabele. De stichting kan zich 

eigenlijk niet veroorloven om de begroting te overschrijden. Dit vraagt van alle betrokkenen een strakke 

begrotingsdiscipline, ook op de scholen waar een positief begrotingsresultaat gepresenteerd is.  

 

 Risico’s en risicobeheersing 8.2.
We verdelen de risico’s onder in personeel, leerlingen, gebouwen en financiën. 

 

Personeel:  

Zowel het aantal personeelsleden als de gemiddelde leeftijd daalt. Het belangrijkste risico op 

personeelsgebied is voor OOP het (reeds merkbare) lerarentekort. Steeds dringender merken wij dat het 

soms moeilijk is, zeker vergeleken met het zeer nabije verleden, om invallers en nieuw personeel te 

vinden. Wij verwachten dit risico enigszins te ondervangen door onze hechte samenwerking met de 

pedagogische academies en met onze vervangingspool in samenwerking met Spiritbasisscholen. Mocht 

dit niet het geval zijn, dan kan de situatie ontstaan dat groepen samengevoegd of in het ernstigste geval 

naar huis gestuurd moeten worden.  

 

Ook het ziekteverzuim blijft een risico voor OOP. Ondanks inspanningen blijft het verzuim relatief hoog, 

wat de vraag naar vervangers uiteraard hoger maakt. Tot nu toe lukt het wel om vervangers te vinden, 

maar het risico bestaat dat dit in de nabije toekomst niet meer lukt. Ook financieel is er een risico: hoog 

verzuim kan leiden tot een malus van het Vervangingsfonds.  

 

In de periode 2012-2015 werd het onderwijs met regelmaat geconfronteerd met stijging van de 

pensioenpremies. Hierdoor stegen de personeelskosten onbeheersbaar, zonder dat dit in de bekostiging 

(volledig) werd gecompenseerd. Voor 2018 hebben we vernomen dat de kosten voor het 

Vervangingsfonds, het Participatiefonds en het ABP zullen toenemen door vergrijzing en afkeuring van 

personeel in heel Nederland. De extra kosten die hier mee samenhangen zijn op dit moment nog niet 

helder in beeld. Als ook deze premiestijgingen niet (volledig) in de bekostiging worden gecompenseerd, 

neemt de vrije ruimte binnen het budget van de stichting en de scholen verder af.  

 

Een speciaal personeel risico betreft de directeur-bestuurder. In 2018 gaat hij met pensioen. Deze 

begroting voorziet niet in zijn vervanging. Mocht de fusie met Spirit geen doorgang vinden, dan wordt het -

afhankelijk van het alternatief voor de fusie- weldegelijk nodig om een nieuwe directeur-bestuurder te 

werven en aan te stellen. Vanzelfsprekend betekent dat ook een aanzienlijke toename van de personele 

kosten. De meerkosten bedragen dan maximaal €35.000. Opgemerkt moet worden dat dit sterk 

afhankelijk is van de alternatieve samenwerkingsvorm tussen OOP en Spiritbasisscholen.  

 

Leerlingen: 

Over het algemeen zien wij een stijgende trend in het aantal leerlingen. Op De Venser baart het aantal 

leerlingen echter zorgen. De nieuwbouw in Holland Park zal moeten leiden tot groei van het aantal 
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leerlingen op die school. In het algemeen stellen wij vast dat groepen met minder leerlingen dan waar de 

stichting bekostiging voor ontvangt, op de lange duur niet houdbaar zijn. Tegelijkertijd realiseren wij ons 

dat de scholen wel aantrekkelijk voor ouders moeten zijn, om groei mogelijk te maken.  

 

Gebouwen 

De onderhoudskosten van de nieuwe gebouwen blijken in de praktijk soms sterk af te wijken van de 

verwachtingen tijdens de bouw. Dit geldt met name voor Noorderbreedte. Het risico bestaat dat ook het 

gebouw voor De Kersenboom, en op langere termijn voor De Venser, dergelijke tegenvallers ‘ingebouwd’ 

blijkt te hebben.  

 

Financiën 

Zoals eerder opgemerkt heeft de stichting weinig marge om financiële tegenvallers op te vangen. Dit 

vraagt van alle betrokkenen een strakke begrotingsdiscipline. Dat begint bij inzicht in de begroting en 

exploitatie. Het bestuur hoopt dat inzicht met deze begroting te vergroten.  

Het eerste talent van veel schoolleiders ligt niet op financieel vlak. Anders waren deze mensen geen 

schoolleider, maar boekhouder of controller geworden. Binnen OOP is dat niet anders. Dat betekent dat 

de schoolleiders de verantwoordelijkheid hebben om zich goed te laten ondersteunen en adviseren, zodat 

zij hun inhoudelijke ambities op een financieel verantwoorde wijze kunnen waarmaken.  
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9. Begrotingsoverzicht 
 

Onderstaand overzicht toont de hoofdlijn van de stichtingsbrede begroting, in vergelijking met de 

begrotingen voor de afgelopen twee jaren. Als eerste valt op dat zowel de baten als de lasten een 

stijgende lijn vertonen. Dat hangt primair samen met de toegenomen aantallen leerlingen. Daarnaast 

hebben vooral cao-afspraken geleid tot stijgingen van zowel de loonkosten als hogere 

bekostigingstarieven.  

 

Omschrijving begroot  begroot   begroot     verschil  

 
2018 2017 2016   

2018 t.o.v. 

2017 

BATEN           

Rijksvergoedingen € 5.827.235  € 5.531.907  € 5.070.774   € 295.328 

Overige overheidsbijdrage € 71.845  € 79.532  € 68.918   € -7.687 

Overige baten € 290.714  € 302.779  € 255.044   € -12.065 

Totale baten € 6.189.794  € 5.914.218  € 5.394.736   € 275.576 

           

LASTEN          

Lonen en salarissen € 4.531.359  € 4.411.480  € 4.058.479   € 119.879 

Overige personele lasten € 418.376  € 312.911  € 282.995   € 105.465 

Totaal personele lasten € 4.949.735  € 4.724.391  € 4.341.474   € 225.344 

          
 

Afschrijvingen € 154.171  € 107.218  € 93.767   € 46.953 

Huisvestingslasten € 481.669  € 443.623  € 416.157   € 38.046 

Administratie- en beheerskosten € 306.850  € 272.800  € 224.550   € 34.050 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen € 361.688  € 390.398  € 363.618   € -28.710 

Totale lasten € 6.254.113  € 5.938.430  € 5.439.565   € 315.683 

   
       

Rentebaten € 0  € 0  € 1.000   € 0 

Bijdrage Sprit inzake Kersenboom € 69.710  € 26.692  € 51.969   € 43.018 

           

resultaat € 5.391  € 2.480  € 8.139   € 2.911 
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10. Oordeel Raad van Beheer 
 

Bij het beoordelen van de begroting voor 2018 is de Raad van Beheer uitgaan van de daaraan ten 

grondslag liggende beleidsstukken en door ons geformuleerde uitgangspunten. Concreet betekent dit dat 

wij het beleidsdeel van de begroting hebben getoetst aan het bestuurlijk toetsingskader.  

 

Bij de totstandkoming van het beleidsrijke deel van de begroting hebben wij als klankbord gefungeerd 

voor de bestuurder. Het opstellen van de begroting op zich is een verantwoordelijkheid van de bestuurder. 

 

Wij hebben geconstateerd dat het beleidsrijke deel van de begroting aansluit bij de visie van Stichting 

OOP. Het cijfermatige deel van de begroting is een uitvloeisel hiervan. 

 

Het is verheugend om te zien dat de deskundigheidsbevordering van de teams van stichting OOP een 

vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de dagelijkse praktijk en dat in de begroting hiervoor de 

noodzakelijke ruimte is vrijgemaakt.  

 

Het is bemoedigend dat de begroting voor 2018 een positief saldo vertoont. De marges zijn erg smal. 

Maar de invloed van stichting OOP op de inkomsten is zeer beperkt. Met name de aanpassingen die het 

rijk doorvoert aan de bekostigingskant zijn soms slecht te voorspellen c.q. te kwantificeren. 

Er is sprake van groei bij stichting OOP. Maar dat betekent ook dat de kosten voor de baten uitgaan: eerst 

moeten er door de stichting kosten worden gemaakt en pas na verloop van tijd ontvangt stichting OOP 

hiervoor de inkomsten. De bestuurder houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en stemt dit ook 

regelmatig met de hele Raad van Beheer af. De randvoorwaarde dat de kwaliteit van het onderwijs voorop 

moet staan is nog steeds van kracht en ook hieraan voldoen de aan deze begroting ten grondslag 

liggende documenten zoals de schoolplannen. 

 

Stichting OOP heeft een aantal turbulente jaren achter de rug met scholenbouw, perikelen rond het 

uitblijven van woningbouw, invoering passend onderwijs en dergelijke. De bestuurder en de schoolleiders 

zijn er in geslaagd kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden ondanks de budgettaire problemen. 

 

Het lijkt erop dat er enige rust in de organisatie gaat komen. De samenwerking met stichting Spirit is nu 

ook juridisch een eind op streek en mogelijkerwijs betekent dit medio 2018 een volledige integratie van 

beide stichtingen. Ultimo 2018 beschikken alle scholen van Stichting OOP over een nieuw, modern 

schoolgebouw, met uitzondering van De Venser waarvan de oplevering van de nieuwbouw is voorzien 

voor schooljaar 2020-2021.  

 

Ten slotte willen wij onze waardering uitspreken voor team en bestuur van stichting OOP. Alles wat er 

binnen de stichting wordt gedaan heeft ten doel om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 

stichting OOP en het onderwijs aan alle kinderen die aan haar zijn toevertrouwd.  

En wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ook in 2018 en de jaren daarna het geval zal zijn. 

 

De Raad van Beheer hecht zijn goedkeuring aan voorliggende begroting.  

 

Namens de Raad van Beheer, 

 

 

Wouter Varkevisser 

voorzitter 



1 2. Vragen GMR leden 

Vragen van de GMR leden van OOP op de begroting 2018 en de antwoorden:  

dd. 29 november 2017. 

1) Ik heb een probleem met hoe de bestuurder op de begroting staat: namelijk alleen maar 
voor een deel van het jaar wegens pensioen van de bestuurder vanaf augustus 
samenvallend met de mogelijke fusie. Maar zoals in de inleiding gesteld is deze begroting 
geschreven zonder verder rekening te houden met de fusie. Dat betekent dat er voor het 
hele jaar een bestuurder zal moeten worden berekend, eventueel deels als interim. Het 
is zeer inconsequent om voor een post wei met de fusie rekening te houden maar niet 
voor alle kosten van de fusie. Het lijkt erop dat er wel rekening is gehouden met de fusie 
daar waar het goed uitkomt. Ik zou dit kunnen interpreteren als een boekhoudkundig 
trucje om een positieve begroting te creëren. 
 
Antwoord: Inderdaad is dit onderdeel in tegenspraak met het algemene uitgangspunt. 
Het antwoord op de ze vraag is meegenomen in de bijgestelde begroting dd. 28 
november 2017 onder 8.2 risicobeheersing. Hierbij moet de kanttekening worden 
geplaatst dat het financieel effect vrij sterk afhangt van het alternatief voor fusie. Een 
personele (bestuurlijke) unie met Spirit heeft voor de bovenschoolse organisatie een 
sterk ander kostenplaatje dan doorgaan zoals OOP nu georganiseerd is.  
 

2) In het begrotingsoverzicht (hoofdstuk 9) mis ik een lastenpost van €18.065. Als ik de 
lasten van de scholen en bovenschools optel kom ik aan €6,232,910 (i.p.v. €6,250,975). 
Voor de baten klopt de optelling wel. Ook als ik, ter controle, de individuele resultaten 
van de scholen en bovenschools optel kom ik tot dit verschil van €18K. Wat is deze 
onduidelijke lastenpost? 
 
Antwoord: dank voor deze opmerking is uitgezocht. Het verschil zat in de verkeerde 
loonkostenberekening van de OBS De Grote Beer.  
 

3) De bijdrage van Spirit aan de Kersenboom in het begrotingsoverzicht is anders dan in de 
begroting van de school (€66.572 om €69.710). 
 
Antwoord: dank voor deze opmerking. Het is gecorrigeerd naar € 69.710 (in beide 
staatjes)  
 

4) Hoe staan de kosten in de begroting die hoe dan ook gemaakt gaan worden voor het wel 
of niet doorgaan van de fusie (ook al voor juni 2018)? Is er hier een reservering voor? 
Onafhankelijk wat het wordt komt hier een extra kostenpost bij waar we rekening mee 
moeten houden. 
 
Antwoord: In de begroting is rekening gehouden met de verwachte kosten voor het 
uitwerken van de fusie. Hierbij kunt u denken aan kosten zoals begeleiding van het 
fusietraject, een notariële akte, etc. Mocht er geen sprake zijn van een fusie, dan valt 
deze post anders uit. Hoe anders, is sterk afhankelijk van het alternatief voor fusie (zie 
ook beantwoording van vraag 1). In 4.2 is een en ander opgenomen. 

 



5) Ik vind het erg onhandig dat ter vergelijking in het overzicht (hoofdstuk 9) de begroting 
van 2016 wordt getoond en niet het daadwerkelijk resultaat, wat drastisch anders was 
(namelijk een flink tekort). Hiermee zou op basis van daadwerkelijk opgetreden posten 
een vergelijking kunnen worden genaakt. 
 
Antwoord: De vraag is begrijpelijk. Binnen OOP hebben wij de gewoonte om in de 
begroting de cijfers met eerdere begrotingen te vergelijken. Daardoor zijn cijfers die 
gebaseerd zijn op vergelijkbare aannames, naast elkaar zichtbaar. In het jaarverslag 
maken wij altijd een vergelijking tussen begroting, realisatie en eerdere realisatie.  
Uw suggestie om voortaan ook in de begroting een vergelijk te trekken met de laatst 
bekende realisatie, is een interessante. Graag bespreken wij met de GMR de 
wenselijkheid om deze vergelijking voortaan te maken. Op praktische gronden is het 
voor ons niet haalbaar om deze gegevens in de begroting van 2018 toe te voegen. 
Overigens is bij het opstellen van de begroting wel rekening gehouden met dergelijke 
ervaringsgegevens.  
Wat wel (voor de eerste keer) opgenomen is, is op blz. 5 de stand van de voorziening 
groot onderhoud op 1 oktober 2017.  
 

6) Omdat de middelen erg krap zijn er prioriteitenlijsten per school gemaakt van de 
verschillende uitgaven per school (met go- no go criteria qua financiële ruimte)? 

 
Antwoord: Uiteraard. In de begroting is rekening gehouden met de uitgaven die gewenst 
en noodzakelijk zijn voor de doorgang en ontwikkeling van het onderwijs. In overleg met 
de directeuren zijn andere uitgaven (voor dit jaar) niet noodzakelijk bevonden. Er is geen 
lijst van uitgaven die ‘alsnog’ kunnen plaatsvinden als de inkomsten meevallen. Op blz. 
23 is een overzicht opgenomen van de investeringen. Na goedkeuring door alle partijen 
wordt er een schema van betaling met de directeuren afgesproken.  
 

7) Hoe strookt de zorgelijke financiële situatie met het strategisch beleidsplan? Ook hier, 
zijn er prioriteiten aangelegd binnen het beleidsplan met go- no go criteria qua financiële 
ruimte? 
 
Antwoord: Inderdaad is de begroting opgesteld in samenhang met het strategisch 
beleidsplan en overigens ook (vooral) met de jaarplannen van de scholen. 
Laatstgenoemden zijn ook in lijn met het strategisch beleid. Voor het overige verwijs ik 
naar de beantwoording van vraag 6. 
 

8) Hoe is de huidige onderhoudsvoorziening gekwantificeerd in €. Dit wordt "redelijk 
gevuld" gesteld wat niet erg transparant is. 

 
Antwoord: Inderdaad was het wat vaag geformuleerd, waarvoor mijn excuus. Op blz. 5 is 
de stand van de voorziening groot onderhoud op 1 oktober 2017 opgenomen. Merk op 
dat het min of meer om ‘dagkoersen’ gaat. De toevoeging aan de voorziening in 2017 
bedroeg tot 1 oktober €90.000, de onttrekking (verbruik) circa €16.000. 
 

9) Wat is de reden van de relatief hoge personeelskosten t.o.v. de rijksbijdrage van de 
Venser en idem van de Kersenboom. Mijn interpretatie is dat de eerste komt door kleine 



klassen wegens minder leerlingen en de tweede het aannemen van personeel waar nog 
geen rijksvergoeding voor is (die komt het volgende jaar vanwege het t-1 systeem). 
Kloppen die aannames? 

 
Antwoord: Deze aannames zijn juist. De Venser heeft zoals bekend vrij weinig leerlingen. 
Dat betekent dat gekozen kan worden om ofwel kleine klassen te vormen, of meer dan 
twee leerjaren samen te voegen in combinatiegroepen. Op inhoudelijke gronden is 
gekozen voor de eerste optie. 
De Kersenboom heeft inderdaad (in financiële zin) last van sterke groei, waardoor er 
altijd meer leerlingen in de klassen zitten dan waarvoor de school bekostigd wordt. Deze 
last delen wij samen met Spiritbasisscholen. 
 

10) Ik vind het een mogelijk gevaarlijke aanname dat de huidige Venser substantieel 
leerlingen gaat krijgen uit Holland Park, nog voor de verplaatsing. Mijn vraag zou zijn: 
waarom zouden ouders van de verwachte overwegend hoger opgeleide blanke 
bewoners hun kinderen nu naar de huidige Venser sturen en niet naar andere scholen in 
Diemen die in naam meer voldoen aan dat profiel. 

 
Antwoord: Besturen is (ver) vooruitzien. Andere scholen in Diemen e.o. zitten behoorlijk 
vol. Dat maakt het praktisch onmogelijk dat de kinderen uit Holland Park (allemaal) naar 
andere scholen gaan. Tegelijk is de geschetste vraag eigenlijk de vaststelling van de 
uitdaging waar de school de komende tijd voor staat: een sterke verandering van de 
populatie. Zoals in de begroting beschreven investeren wij het komende jaar in het 
mogelijk maken van deze aanpassing, zodat (ook) de nieuwe populatie zich thuis voelt op 
De Venser en zodat deze kinderen een passend onderwijsprogramma aangeboden 
krijgen.  
 

11) Technische vraag: hoe staan de investeringen in de begroting van de scholen, als 
eenmalige uitgaven of als afschrijvingen. ze dan in eerste instantie betaald en hoe staat 
dat op de begroting, incl. rente derving. 
 
Antwoord: De investeringen worden via afschrijving door de scholen betaald. In 7.5 is 
nader beschreven hoe deze systematiek werkt. Dit vraagt een nauwkeurige 
liquiditeitsbegroting, zodat zowel de investeringsbedragen als de (andere) verplichtingen 
op tijd voldaan kunnen worden. Met rentederving is geen rekening gehouden. Overigens 
is van derving bij de huidige rentestanden hoegenaamd geen sprake.  
 

12) Het klopt toch dat er zwemlessen worden gesubsidieerd vanuit Diemen? Hoe staat dat 
op de begroting aangezien lichamelijke opvoeding wel speciaal wordt genoemd. 

 
Antwoord: Inderdaad betaalt de gemeente Diemen zwemlessen voor onze leerlingen. De 
rekening gaat rechtstreeks naar de gemeente Diemen, waardoor in onze begroting geen 
sprake is van inkomsten of uitgaven. Overigens is dit langzamerhand in Nederland een 
unicum waarvoor hulde.  
 

13) Klein punt: onder welke post zijn de MR'en van de scholen te vinden en hoeveel is er per 
school gereserveerd. 



 
Antwoord: is een vergoeding n.a.v. het aantal leerlingen per school en zit in het budget 
administratie en beheer. Ons uitgangspunt is dat de MR’en (en de GMR) in beginsel alle 
kosten kunnen maken die samenhangen met goede medezeggenschap, zoals training of 
het inwinnen van extern advies. Het is niet de bedoeling dat de MR’en (grote) 
spaarpotten aanleggen ‘voor het geval dat’.  
 

14) Klein punt: (T-1) wordt nergens uitgelegd. Ik werk met tijdsreeksen dus mijn aanname 
dat het hier een time-lag van een jaar betreft (financiën zijn berekend op het vorige jaar, 
niet het lopende jaar). Klopt mijn aanname en kan dit uitgelegd worden? 

 
Antwoord: Die aanname klopt. We hebben de uitleg toegevoegd onder 2.3. Ik hoop dat 
dat duidelijkheid verschaft. Onze begrotingen en jaarrekeningen zijn op kalenderjaar. 
Financiering door de Rijksoverheid gebeurt over het algemeen op schooljaar. Dat kan 
wringen. 
 

15) Klein puntje: in het begrotingsoverzicht van de Kersenboom in 2017 ontbreekt een "_" 
bij het aandeel Spirit scholen. 

 
Antwoord: Dank voor de oplettendheid, de min is toegevoegd.  

 
Rest mij nog de leden van de GMR en met name Danny te bedanken voor de zorgvuldige 
vragen en aanvullingen, die de begroting 2018 beter doet lezen. Mocht deze beantwoording 
niet helder zijn, dan hoor ik dat graag op korte termijn van u.  
 
Inmiddels heeft de Raad van Beheer zijn goedkeuring aan de begroting gegeven. In de 
goedgekeurde versie zijn de hierboven gegeven antwoorden verwerkt. Zoals u weet moet de 
begroting voor 1 december aan de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel verzonden zijn.   
 
Groeten Alan Bains. 



1 3. Instemming en goedkeuring begroting 2018 St OOP  

 

 

Aan de directeur-bestuurder  
van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair, 
de heer A.D. Bains 
Kriekenoord 13, 
1111 PT Diemen 
 
 
 
Datum : 28 november 2018 
Betreft : instemming met en goedkeuring van de begroting 28 november 2017 
Kenmerk: inst/goedk auditcie. 
 
 
Geachte heer A.D. Bains, beste Alan, 
 
De auditcommissie afgevaardigd vanuit de Raad van Beheer van de Stichting 
Openbaar Onderwijs Primair te Diemen heeft vandaag 28 november 2017 de 
begroting 2018 besproken en hiermee ingestemd en goedgekeurd. Hiermee is de 
begroting ook formeel vastgesteld door de Raad van Beheer. 
Deze begroting 2018 kan doorgestuurd worden conform de statuten naar de 
colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Diemen en Ouder-
Amstel.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de Raad van Beheer, 
 
 
Wouter Varkevisser, voorzitter 
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7.c Controleprotocol 2017 en volgende jaren (2018/01)
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1 Raadsvoorstel en -besluit 2018/01: Controleprotocol 2017 en volgende jaren 

RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

Nummer 2018/01 
 

datum raadsvergadering : 15-2-2018 

onderwerp : Controleprotocol 2017 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 21-11-2017 

 

Samenvatting 
Voor de accountantscontrole over het jaar 2017 moet het controleprotocol worden 

vastgesteld door de raad. In dit protocol worden naast de reikwijdte van de 

accountantscontrole met name de rapporterings- en goedkeuringstoleranties 

vastgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk minimum en wordt het 

normenkader geactualiseerd.  

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het voorstel om dit protocol voor onbeperkte 

tijd vast te stellen tenzij wet-regelgeving noodzaakt het protocol te wijzigen. Het 

normenkader wordt jaarlijks door het college bij- en vastgesteld, omdat een aantal 

verordeningen jaarlijks wijzigen en er ook veranderingen optreden in wetgeving die 

van toepassing is op de gemeente.  
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Het controleprotocol is een nadere uitwerking van de controleverordening en een 

actualisering van het normenkader op basis van (gewijzigd) wet- en regelgeving of 

gewenste afspraken met de accountant.  

 

Wat is er aan de hand? 
Dit controleprotocol is maximaal geharmoniseerd met de gemeenten Diemen en 

Uithoorn en Duo+ en afgestemd met de accountant. In de gemeente Diemen is al in 

eerdere jaren het protocol vastgesteld zonder einddatum te bepalen en wordt jaarlijks 

alleen het normenkader bijgesteld. Het voorstel is om dit over te nemen, hetgeen 

betekent dat alleen bij wijzigingen in wet- en regelgeving dit protocol wordt bijgesteld. 

Bijstelling kan ook plaatsvinden op initiatief van de raad. De gemeenteraad kan 

jaarlijks, net als heden, in overleg met de accountant accenten leggen in de controle, 

omdat dit niet in dit controleprotocol wordt geregeld, maar in de opdrachtverlening 

aan de accountant. 

 

Wat gaan we doen? 
Uitvoering geven aan het controleprotocol 
 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De looptijd van het controleprotocol kan ook verbonden worden aan de contractduur 

met de accountant of aan de looptijd van de controleverordening, omdat dit het 

bovenliggende kader is. De keuze voor een onbeperkte geldigheidsduur wordt impliciet 

begrenst door aanpassingen van de controleverordening en wet- en regelgeving. 

Daarom is gekozen voor “onbeperkt” en zal aanpassing in de praktijk na verloop van 

enkele jaren plaatsvinden. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
nvt 

 



 
 

Pagina 2 van 2 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
DUO+ en organisatie Ouder-Amstel via de bestaande overlegstructuren. 

 

Wat is het vervolg? 
Uitvoering geven aan het controleprotocol 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,  

 

 

 

 

 

 

de voorzitter, 

 

 
 

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21-11-2017, nummer 

2018/01 

 

 

BESLUIT : 
 

 

In te stemmen met: 

1. Controleprotocol 2017 en volgende jaren 

2. Jaarlijkse aanpassing van het normenkader door het college 

  

 

 

 

Ouder-Amstel, 15-2-2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, De voorzitter 

  

A.A. Swets drs. J. Langenacker 

 

 



1 Controleprotocol en normenkader 2017 en volgende jaren 
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Controleprotocol voor de accountantscontrole op de 

jaarstukken 2017 en volgende jaren van de Gemeente 

Ouder-Amstel 

1 Inleiding 
 

In artikel 213 van de gemeentewet is opgenomen dat iedere gemeente een 

controleverordening dient op te stellen. Deze verordening is in januari 2017 door de raad 

vastgesteld. In het verlengde van deze controleverordening is dit controleprotocol 

opgesteld. Dit protocol regelt een aantal zaken ten aanzien van de controle jaarrekening 

en daarmede tevens het financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel 

 

1.1 Doelstelling 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over 

de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de 

daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle 

van de jaarrekening van de gemeente Ouder-Amstel.  

 

1.2 Wettelijk kader 
De gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer 

accountants aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de 

controle van de in art 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 

accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad 

nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. 

Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke 

wetten en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van 

rechtmatigheidscontrole zal zijn. In de bijlage bij dit controleprotocol is het bij de 

controle te hanteren normenkader vastgelegd. Dit kader zal jaarlijks door het college 

worden vastgesteld. Dit normenkader wordt in de administratieve processen uitgewerkt 

in een toetsingskader. Het toetsingskader sluit aan op de werkprogramma’s van de 

(verbijzonderde) interne controle (visa versa) en hierop wordt getoetst in de vorm van de 

(verbijzonderde) interne controle. 

Dit controleprotocol blijft geldig zolang de controleverordening en/of bovenliggende 

regelgeving en/of andere veranderingen geen aanleiding geven dit protocol te wijzigen. 

Het normenkader wordt jaarlijks door het college vastgesteld. 

 

1.3 Accountant 
Bij besluit van 28 september 2017 heeft de gemeenteraad aan Verstegen accountants te 

Dordrecht de opdracht verstrekt om voor het jaar 2017 t/m 2019 de accountantscontrole 

uit te voeren, welke opdracht 3x met 1 jaar kan worden verlengd. 

 

1.4 Communicatie en overleg 
In het met de accountant gesloten contract is overeengekomen dat de accountant 

minimaal op de volgende momenten overleg voert met de genoemde gemeentelijke 

partners: 

1. Pre-audit: ambtelijke organisatie, gemeentesecretaris, (audit)commissie/raad 

2. Bevindingen/stand van zaken controle: (audit)commissie/raad, college en 

gemeentesecretaris 

3. Managementletter: toelichting aan college en de (audit)commissie/raad 
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4. Accountantsverslag: toelichting aan college en de (audit)commissie/raad 

5. Controleverklaring: toelichting aan college en de (aud¡t)commissie/raad 

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en 
rechtmatigheid) 
 

Zoals in art 213 Gemeentewet is voorgeschreven, zal de controle van de in artikel 197 

Gemeentewet bedoelde jaarrekening gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: 

 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten 

en de activa en passiva; 

 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke 

regelingen, waaronder de gemeentelijke verordeningen; 

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de 

vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

 het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met 

de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in 

artikel 186 Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 

Gemeenten); 

 de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 

 De bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke 

uitkeringen, bedoeld in art 58a van het BBV 

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet, Het Besluit 

Accountantscontrole Decentrale Overheden, de Kadernota Rechtmatigheid en de stellige 

uitspraken van de commissie BBV bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 

Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit 

Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) dat de in de rekening verantwoorde 

lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in 

overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke 

regelingen, waaronder de gemeentelijke verordeningen. 

3. Te hanteren goedkeuring en rapporteringstolerantie 
 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop 

in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar 

richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe 

beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en 

balansmutaties en de financiële beheershandelingen met een belang groter dan de 

vastgestelde goedkeuringstolerantie. De accountant richt de controle in op het ontdekken 

van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties 

en statische deelwaarnemingen en extrapolaties.  

Het uitvoeren van werkzaamheden met inachtneming van toleranties impliceert dat de 

controle zodanig wordt uitgevoerd dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het 

getrouwe en rechtmatige beeld van de jaarrekening 

3.1 Goedkeuringstolerantie 
De definitie van de goedkeuringstolerantie is: De goedkeuringstolerantie is het bedrag 

dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in 
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een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de 

jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.  

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en bepaald de strekking 

van de af te geven accountantsverklaring. 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn minimumeisen voor 

de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Provinciale Staten 

en Gemeenteraden mogen de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen. In praktijk 

wordt nauwelijks afgeweken van deze toleranties. 

Voorgesteld wordt om de toleranties te hanteren, zoals verwoord in het Bado (conform 

de gehanteerde toleranties in de afgelopen jaren) 

De accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te 

kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag 

overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.  

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de 

rapporteringtolerantie(s) opgenomen zoals door de gemeenteraad vastgesteld. Deze 

komen overeen met het wettelijk minimum. 

Goedkeurings- 

tolerantie 

Goed 

keurend 

Beperking Oordeel 

onthouding 

Afkeurend 

Fouten in de jaar- 

rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 

3.2 Rapportagetolerantie 
Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapportagetolerantie onderkend. Deze kan als 

volgt worden gedefinieerd: De rapportagetolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of 

lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding 

van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere 

rapportagetolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar 

wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen 

De rapportagetolerantie wordt door de gemeenteraad vastgesteld, met inachtneming van 

hierna genoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in rekening houdend 

met de rapportagetolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde 

onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van 

bevindingen worden opgenomen. 

Het voorstel is om de rapportagetolerantie te handhaven op een minimum van > € 

75.000  

De rapportagetolerantie voor de bijlage specifieke uitkeringen wijkt af van 

bovengenoemde rapportagetolerantie. De rapportagetolerantie bijlage specifieke 

uitkeringen is conform artikel 5 lid 4 van het Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden. 

4 Reikwijdte accountantscontrole toetsing rechtmatigheid 
 

Voor een toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij 

gemeenten en provincies wordt onder meer verwezen naar de het besluit 

accountantscontrole decentrale overheid en de Kadernota Rechtmatigheid van de BBV.  
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In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria 

worden onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en 

oneigenlijk gebruikscriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het 

adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het 

leveringscriterium. 

In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt aandacht besteed aan de meeste van 

deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer 

zal extra aandacht besteed moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria: 

 Het begrotingscriterium; 

 Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); 

 Het voorwaardencriterium. 

In de volgende paragrafen wordt de normstelling voor de rechtmatigheidscontrole 

beschreven. In paragraaf 5 wordt de reikwijdte van de controle van de accountant ten 

aanzien van bovengenoemde criteria beschreven. 

4.1 Het begrotingscriterium 
Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk 

toetsingscriterium. In de toelichting op het BBV wordt begrotingsrechtmatigheid 

omschreven als: 

 

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, 

alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de 

geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s 

(begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de 

raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen 

binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het 

begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn”.  

De belangrijkste constatering is dat overschrijden van de begroting onrechtmatig is, 

maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Voor 

de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding 

past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd 

door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of 

begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de 

gemeenteraad. Voor de bepaling hiervan zijn in bijlage 1 de uitgangspunten voor de 

begrotingsrechtmatigheid opgenomen.  

 

4.2 Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium 
Onder misbruik wordt verstaan: 

Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als 

doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te 

laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. 

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: 

Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke 

handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag 

bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de 

bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. 

De gemeente dient effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik 

te voorkomen. Het M&O-beleid is niet samengevat in een overkoepelende nota. In veel 

processen (zoals bijstandsverlening en subsidieverstrekking) zijn maatregelen genomen 

die misbruik en oneigenlijk gebruik moeten tegengaan. Voorbeelden van deze 

beheersmaatregelen zijn fraudepreventie, handhaving, voorlichting en actualisering 

regelgeving.  
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De accountant richt zich in zijn controle op: 

 toetsing in hoeverre in bestaande procedures deugdelijke maatregelen ter 

voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen alsmede de 

werking van de getroffen maatregelen vaststellen. 

 de accountant zal in zijn onderzoek er vooral op moeten toezien dat het M&O-beleid, 

gelet op de mogelijkheden die er zijn, voldoende actueel is. 

Door de raad is in verschillende verordeningen en besluiten een M&O beleid vastgesteld. 

Overkoepelend beleid is niet aanwezig. Voor bestaande procedures wordt getoetst in 

hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik 

worden genomen. Daarbij is vooronderstelling gerechtvaardigd dat binnen de 

belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter 

waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording.  

 

4.3 Het voorwaardencriterium 
Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden 

verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen 

vast in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) gemeentelijke regelgeving. 

De gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op: 
Algemeen. Dit zijn over het algemeen de begripsbepalingen en slotbepalingen; 

Termijnbepalingen. Dit zijn bepalingen, waarin termijnen zijn gesteld voor betaling, 

indienen van stukken etc.; 

Administratieve bepalingen. Dit zijn veelal procedurele bepalingen over bijvoorbeeld een 

incassoprocedure en het voeren van een administratie; 

• Bevoegdheden; 

• Bewijsstukken. Dit kunnen aanvraagformulieren of bewijsstukken die derden 

moeten kunnen overleggen in het kader van de verordening; 

• Recht. In deze bepalingen is aangegeven wie, onder welke voorwaarden recht 

heeft op bijvoor-beeld een subsidie of vergoeding van de gemeente. Het gaat te 

allen tijde om harde bepalingen waarbij 'sanctie' bestaat dat recht wordt 

ontnomen; 

• Hoogte. Hoogte heeft betrekking op tarieven, formules en andere criteria die 

aangeven welke voorwaarden over de hoogte zijn opgenomen. Het gaat hier om 

de spelregels van de berekening; 

• Duur. Bij duur gaat het om termijnen van verstrekking, toekenning of 

werkingsperiode; 

• Hardheidsclausules. Veel verordeningen en besluiten geven het College de 

bevoegdheid om te besluiten over een aanvraag of toekenning indien de 
verordening hierin niet voorziet.  

Door de raad zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden opgenomen. 

Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidtoets door de accountant in 

dit controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt 

daarbij is dat vooralsnog het huidige (informele) beleid wordt bekrachtigd en er met 

name jegens derden niet met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden 

toegepast. 

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk 

verordening. Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke 

voorwaarden er op van toepassing zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden 

liggen volledig vast. In bijlage 2 zijn de interne en externe regels opgenomen, die de 

accountant in zijn controle van het voorwaardencriterium moet betrekken. Dit is het 

normenkader.  



6 
 

Mocht evenwel blijken dat de afwijking van formele voorschriften toch financiële 

consequenties heeft, dan dient het college dit te melden aan de raad en aan de 

accountant. Een dergelijke aanpak kan slechts tijdelijk zijn, letter en praktijk moeten zo 

snel als mogelijk is met elkaar in overeenstemming worden gebracht.  

 

4.3.1 Consequenties voor accountantscontrole 
Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend 

een toets plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheers- 

handelingen, tenzij jegens derden  (bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) 

aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen. 

Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige 

handelingen worden geconstateerd worden deze in de rapportage en oordeelsweging 

uitsluitend betrokken indien en voor zover het door de raad of hogere overheden 

vastgestelde regels betreft. Met andere woorden: interne regels van college naar 

ambtelijke organisatie c.q. collegebesluiten vallen daar buiten. 

Ten aanzien van de interne regelgeving (alle verordeningen) toetst de accountant 

uitsluitend de aspecten gerelateerd aan recht, duur en hoogte. Dit omdat aan de 

administratieve- en termijnbepalingen geen financiële consequenties worden verbonden. 

In de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV is opgenomen dat de algemene 

lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen, 

niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. 

5 Reikwijdte accountantscontrole 
De accountantscontrole op rechtmatigheid is gericht op: 

5.1 de naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van 

de “Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij 

gemeenten” is opgenomen (bijlage 2.van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze 

directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen; 

5.2  de naleving van de opgenomen financiële beheershandelingen in de gemeentelijke 

verordeningen en door de raad vastgestelde regelingen. Deze verordeningen en 

regelingen zijn opgenomen in de bijlage 2. van dit controleprotocol.  

5.3 de naleving van raadsbesluiten die een taakstellend karakter hebben.  

5.4 de naleving van wettelijk verplichte kaderstellende collegebesluiten waarbij is 

voorgeschreven dat een rechtmatigheidstoets moet worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld bij 

sommige specifieke uitkeringen) 

5.5 de naleving van de volgende interne kaders: 

 de begroting 

 financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; 

 de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet; 

5.6 De toepassing van de kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV  

Deze commissie heeft de opdracht zwaarwegende adviezen uit te brengen. Afwijking 

daarvan is in beginsel niet mogelijk tenzij er doorslaggevende argumenten zijn om af te 

wijken. Deze dienen dan door de gemeenten en accountant goed te worden 

gedocumenteerd. 

5.7 Ten aanzien van de gemeentelijke verordeningen worden uitsluitend financiële 

consequenties verbonden aan die bepalingen, die recht, hoogte en duur van financiële 

beheershandelingen betreffen. In verband hiermee vindt voor de interne regelgeving 

(voorwaardencriterium) uitsluitend een toets plaats naar recht, hoogte en duur van 

financiële beheershandelingen, tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in 
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toekenningsbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële 

consequenties zijn opgenomen. 

Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige 

handelingen worden geconstateerd worden deze in de rapportage en oordeelsweging 

uitsluitend betrokken indien en voor zover het door de raad of hogere overheden 

vastgestelde regels en kaderstellende besluiten betreft. Met andere woorden: interne 

regels van college naar ambtelijke organisatie en andere dan kaderstellende. 

collegebesluiten (zie 5.4) vallen daar buiten. Uitzondering hierop vormen aanbesteding- 

en subsidieregels en mandaat- en delegatiebepalingen voorzover van belang voor de 

getrouwheidscontrole door de accountant Voorts kunnen interne regels wel relevant zijn 

voor de nadere vaststelling van de invulling van “hogere” besluiten, maar deze regels zijn 

op zich geen object van onderzoek. Het is ( over het algemeen) aan het college om een 

oordeel te vellen over de geconstateerde afwijkingen van lagere interne regels. 

Mocht tijdens de toetsing toch blijken dat het normen en/of toetsingskader niet juist of 

compleet is, dan geeft het college in de paragraaf rechtmatigheid in de jaarstukken aan 

welke regels het betreft en hoe zij van het normenkader naar het toetsingskader is 

gekomen. De accountant moet dit in zijn verslag bevestigen. 

Bij de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole worden handelingen en besluiten buiten 

beschouwing gelaten waaruit financiële consequenties voortvloeien die van ondergeschikt 

belang zijn. Hiervoor wordt een grensbedrag aangehouden van € 75.000 voor per 

verordening of regeling. 

6 Rapportering accountant 
 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna 

in het kort weergegeven als volgt: 

6.1 Interim-controle 
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant de interim-controle uitgevoerd. 

Over de uitkomsten van deze controle wordt uiterlijk 2 weken na afronden van de 

interim-controle een concept-verslag (managementletter) uitgebracht aan het college. 

Een afschrift van de managementletter wordt verzonden aan de Auditcommissie. 

Bestuurlijk relevante uitkomsten van de interim-controle worden aan de raad 

gerapporteerd via het verslag van bevindingen. 

6.2 Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle van de jaarrekening een 

verslag van bevindingen uitgebracht aan de raad en in afschrift aan het college van 

burgemeester en wethouders. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over 

de opzet en de uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een 

getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover 

waarborgen. Het verslag van bevindingen wordt conform planning van de P&C cyclus 

opgeleverd. Indien wordt afgeweken van deze planning rapporteert de accountant 

hierover aan de raad, gehoord hebbende het college. 

6.3 Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het 

criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.) 

Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie overschrijden, worden 

weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant 

rapporteert ook eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de 

continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde 

informatieverzorging. 



8 
 

6.4 Controleverklaring  
In de Controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk 

voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten 

aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd 

voor de raad, zodat deze de door college van burgemeester en wethouders opgestelde 

jaarrekening kan vaststellen. 

 

Bijlagen: 

1. Normenkader begrotingsrechtmatigheid. 

2. Normenkader gemeente Ouder-Amstel (inventarisatie wet- en regelgeving) 
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Bijlage 1 Begrotingsrechtmatigheid  

Voor het bepalen van de begrotingsrechtmatigheid stelt de gemeenteraad van Ouder-

Amstel het hieronder opgenomen normenkader vast. Ten aanzien van 

begrotingsrechtmatigheid geldt dat de toetsing en beoordeling plaatsvindt op 

programmaniveau. 

 Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen de 

volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden 

onderkend: 

Onrechtmatig, 
telt niet mee 
voor het oordeel 

Onrechtmatig, 

telt mee voor het 

oordeel 

1 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen 

binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter 

weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft 

ingediend. 

  

X 

2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 

beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt 

dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. 

  

X 

3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 

gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, 

bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. 

 

X 

 

4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. 

Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het 

opmaken van de jaarrekening een (niet eerder 

geconstateerde) overschrijding. 

 

X 

 

5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 

inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending 

van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluiten 

genomen. 

  

X 

6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf 

als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit 

bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, 

belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een 

belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk kunnen gaan om 

interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving 

die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn 

dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat 

verantwoordingsjaar.  

- geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar 

- geconstateerd na het verantwoordingsjaar 

 

 

 

 

 

 

- 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

- 

7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 

(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar 

worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het 

jaar zelf of pas in de volgende jaren. 

- jaar van investeren 

- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren 

 

 

 

- 

X 

 

 

 

X 

- 

 

Budgetafwijkingen welke weliswaar in financiële zin binnen de begroting blijven, maar 

waarbij zeer duidelijk is dat aanzienlijk minder prestaties zijn geleverd c.q. activiteiten 

zijn ontplooid dan in de financiële begroting specifiek als doelstelling was aangegeven en 

welke niet in de jaarrekening zijn toegelicht vormen een aparte categorie 

‘begrotingsoverschrijdingen’. Het gaat hierom afwijkingen van beoogde prestaties en om 

financiële budgetafwijkingen c.q. niet financiële informatie die de accountant soms wel 

waarneemt, maar waar hij niet standaard op toetst. Indien de accountant deze vorm van 

onrechtmatigheid waarneemt heeft dit geen gevolgen voor de strekking van de controle-

verklaring. De accountant neemt deze waarnemingen op in zijn verslag van bevindingen. 
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Bij de programmarekening wordt een analyse opgenomen van de verschillen ten opzichte 

van de programmabegroting. In het jaarverslag en in de jaarrekening wordt bij de 

programma’s een toelichting gegeven op afwijkingen van € 75.000 en hoger. 

Via het vaststellen van de rekening door de gemeenteraad waarin de 

begrotingsafwijkingen adequaat zijn toegelicht worden de betreffende uitgaven alsnog 

geautoriseerd. 
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Bijlage 2 Normenkader 2017 Gemeente Ouder-Amstel 

Het normenkader wordt jaarlijks voorafgaande aan de interim-controle door de accountant geactualiseerd en vastgesteld door het college. 

Programma Specifieke activiteit Wet- en regelgeving extern Regelgeving intern 

Sociaal Sociaal Domein 

 Participatiewet  

 Jeugdwet 2015  

 Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015  

 Besluit loonkostensubsidie 

participatiewet 

 Tijdelijke ministeriële regeling 

persoonsgegevens facturen jeugdwet 

 Besluit extramurale vrijheidsbeneming 

en sociale zekerheid  

 Wet Inburgering 

 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

 Aanwijzingsbesluit toezichthoudende 

ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015  

 Wet gemeentelijke antidiscriminatie 

voorzieningen  
 Verwijsindex risicojongeren 

 Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Ouder-Amstel 2017  

 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal 

Domein Ouder-Amstel 2015 

 Verordening adviesraad Wmo/Wwb 

 Verordening tegenprestatie Ouder-Amstel 

2015 

 Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015 

 Verordening Maatschappelijke Participatie 

Schoolgaande Kinderen 

 Verordening verrekening bestuurlijke boete 

bij recidive Ouder-Amstel 2015 

 Verordening en nadere regels Jeugdhulp 

2018 

 Verordening Jeugdwet 

 Re-integratieverordening Participatiewet 

Ouder-Amstel 2015.  

 Verordening Wet Inburgering Ouder-Amstel 

2007  

 Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning Ouder-Amstel 2017 

 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018 

 Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en 

Jeugdhulp 2017-2020 

 Beleidsregels Jeugdhulp 2018 

 Dienstverleningsplan 2008 
 Nota inrichting toegang sociaal domein 
 Financieel besluit maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp Ouder-Amstel 

2017 
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Programma Specifieke activiteit Wet- en regelgeving extern Regelgeving intern 

  
Sociale 

inkomensvoorzieningen 

 Algemene wet bestuursrecht 

 Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

 Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

 Participatiewet  

 Wet inburgering 

 Wet SUWI  

 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 Algemeen inkomensbesluit 

Socialezekerheidswetten 

 Besluit aanwijzing registraties 

gezamenlijke huishouding 1998 

 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

2004 

 Besluit advisering beschut werk 

 Besluit gelijkstelling vreemdelingen 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 

 Besluit participatiebudget 

 Besluit SUWI 

 Boetebesluit socialezekerheidswetten  

 Besluit buitengerechtelijke kosten 

 Besluit extramurale vrijheidsbeneming 

en sociale zekerheid 

 Besluit loonkostensubsidie 

participatiewet 

 Besluit proceskosten bestuursrecht 

 Besluit taaltoets Participatiewet 

 Besluit Participatiewet 

 Regeling administratieve 

uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004 

 Regeling bijstandsverlening aan 

zelfstandigen in het buitenland 

 Handhavingsverordening Wwb, WIJ, Ioaw en 

Ioaz  

 Verordening individuele inkomenstoeslag 

Ouder-Amstel 2015 

 Verordening individuele inkomenstoeslag 

Ouder-Amstel 2015 

 Handhavingsverordening wet Werk en 

Bijstand 

 Verordening tegenprestatie 2015 

 Verordening re-integratie 2015 

 Verordening afstemming 2015  

 Verordening verrekening bestuurlijke boete 

bij recidive 2015 

 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal 

Domein Ouder-Amstel 2015 

 Verordening inburgering 

 Verordening individuele studietoeslag Ouder-

Amstel 2015 

 Verordening persoonsgebonden budget 

begeleid werken Wsw (regionaal) 

 Verordening cliëntenparticipatie Wsw 

(regionaal) 

 Verordening langdurigheidstoeslag 2012 

 Beleidsnota Maatregelen wet werk en 

bijstand 

 Nota re-integratie 2015 

 Nota minimabeleid en bijzondere bijstand 

2012 

 Communicatieplan minimaregelingen 2012 

 Beleidsregels invoering Wet taaleis 2016 

 Beleidsregels kostendelersnorm 

minimaregelingen 2016 

 Besluit mandatering bevoegdheden aan AM 

Match 2016 

 Beleidsregels gemeentelijke 
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 Regeling financiering en 

verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 

2004 

 Regeling loonkostensubsidie 

Participatiewet 

 Regeling participatiebudget 

 Regeling statistiek Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2015 

 Regeling SUWI 

 Regeling terugvordering geringe 

bedragen 

 Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 

2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en 

volgende 

 Regeling vermogenswaardering Ioaz 

 Regeling Participatiewet, IOAW en 

IOAZ 

loonkostensubsidie 2015 

 Besluit compensatie chronisch zieken, 

gehandicapten en minima (CAV) 2014 

 Beleidsregels krediethypotheek  2013 

 Beleidsregels kwijtschelding vordering 

leenbijstand 2013 

 Beleidsregels terugvordering en invordering 

Wwb 2013  

 Beleidsregels inzake waarschuwing en 

verminderde verwijtbaarheid 2013 

 Startnotitie Schuldhulpverlening Ouder-

Amstel 2012 

 Beleidsplan schuldhulpverlening (2012) 

 Protocol huisbezoeken 2013 

    

  (Jeugd)Gezondheidszorg 

 Wet op de Jeugdzorg 

 Wet Publieke gezondheid 

 Wet Verplichte Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling 

 Gezondheidsnota Ouder-Amstel 2013-2016 

 Regioaanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling, op weg naar duurzame 

veiligheid, 2015-2020 

 Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-

Amstelland 

 Nota Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 

2014-2017 

      

  Educatie 

 Wet primair onderwijs 

 Wet op het voortgezet onderwijs 

 OAB: Onderwijsachterstandbeleid niet-

GSB (SiSa) 

 Leerplichtwet 

 Wet op expertisecentra (speciaal 

onderwijs) 

 Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs 

 Beleids-en activiteitenplan onderwijs OA 

2016-2020 

 Verordening leerlingenvervoer gem OA 2014 

 Addendum onderwijsnota 2016-2020 

 Uitvoeringsplan VVE 2017-2018 
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 Wet op voorgezet onderwijs 

 Wet op de leerlinggebonden 

financiering 

 Rijksregeling onderwijs aan zieke 

kinderen 

 Rijksregeling onderwijs in eigen taal en 

cultuur 

 Rijksregeling schoolbegeleidingsdienst 

 Rijksregeling volwasseneducatie 

 Rijksregeling zwemvaardigheid 

 Uitvoeringsplan burgerschapsvorming 2017-

2018 

 Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs 

 Convenant Onderwijsoverleg  

      

  Kinderopvang  Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen 

 Verordening kwaliteitsregels 

peuterspeelzalen Ouder-Amstel 

      

  Cultuur en lokale media 

 Mediawet 

 Wet op het specifiek cultuurbeleid 

Rijksregeling GUO Kunst en educatie 

 Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen. 

 Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel  

 Verordening percentageregeling kunst en 

cultuur 2010 

 Subsidieregeling Kunst- en cultuurprojecten 

 Subsidieregeling Compensatie leges en 

kosten gemeentelijke dienstverlening 

 Nota cultuurbeleid ‘Kunst en Cultuur in 

Ouder-Amstel: een ‘verbindende factor’ 

(2013 

  

      

  
Algemeen welzijn en 

sport 

 Besluit veiligheid attractie- en 

speeltoestellen 

 Rijksregeling impuls brede scholen, 

sport en cultuur 

 Wet Markt & Overheid 

 Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel 

 Nota Sport & Bewegen 'Mee(r)doen met 

Sport (2017-2024) 

 Notitie ‘Beheer & Exploitatie sport- en 

maatschappelijke voorzieningen’ (2011) 

      

Ruimte Stedelijke vernieuwing  Wet ruimtelijke ordening  
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 Wet ISV 

      

  

Wonen, economie en 

beheer gemeentelijke 

panden en 

accommodaties 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Leegstandswet 

 Woningwet 

 Huisvestingswet 

 Wet Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving (VTH) 

 Wet bevordering eigen woningbezit 

 Huuprijzenwet woonruimte 

 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO) 

 Crisis- en Herstelwet 

 Bouwbesluit 

 Monumentenwet 1988 

 Erfgoedwet 

 Besluit rijkssubsidiering restauratie 

monumenten 

 Provinciale monumentenverordening 

 Besluit energieprestatie gebouwen 

 Flora en Faunawet 

 Natuurbeschermingswet 1998 

 Wet geluidhinder 

 Wet bodembescherming 

 Wet op bedrijveninvesteringszone 

 Kadasterwet 

 Belemmeringenwet Privaatrecht 

 Besluit beheer Sociale Huursector 

 Besluit locatie gebonden subsidies 

 Besluit woning gebonden subsidies 

 Besluit ruimtelijke ordening 

 Verordening Naamgeving en Nummering 

(adressen)  

 Procedureverordening voor tegemoetkoming 

in planschade 

 Bouwverordening 2012 Uitgegeven door: 

Ouder-Amstel  

 Erfgoedverordening 2016 

 Erfgoedbeleid 2016-2020 

 Regionale Huisvestingsverordening 

Stadsregio Amsterdam 2013 

 Erratum Regionale Huisvestigingsverordening 

Stadsregio Amsterdam 2013  

 Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2017 

 Woonvisie  

 Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte 

dwangsom Ouder-Amstel 2017 

      

  Verkeer/vervoer/ 
 Wegenverkeerswet 1994 

 Besluit wegslepen van voertuigen 

 Wegsleepverordening Ouder-Amstel 

 Fietsplan  



16 
 

Programma Specifieke activiteit Wet- en regelgeving extern Regelgeving intern 

Parkeren  Besluit administratieve bepalingen 

wegverkeer 

 Wet BDU Verkeer en vervoer 

 Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

 Spoorwegwet; 

 Tracéwet; 

 Wet lokaal spoor; 

 Wet Personenvervoer 2000. 

 Parkeerverordening Ouder-Amstel 2016 

 Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-

Amstel 2014 

 Verordening Parkeerbelasting Ouder-Amstel 

2016 

 Verordening Vergunnnighoudersparkeren 

2008 

 Aanpassing APV vwb grote voertuigen 

    

  Afvalstoffenbeheer 

 Wet Milieubeheer 

 Wet verankering en bekostiging 

gemeentelijke watertaken 

 Wet milieugevaarlijke stoffen 

 Landelijk afvalstoffenplan 

 Afvalstoffenverordening 2014 

 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

2016 

 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

2016 (in werking getreden 14 december 

2016) 

      

  Rioolbeheer en reiniging 
 Wet op de waterhuishouding 

 Waterleidingwet 

 Waterwet 

 Verordening Reinigingsheffingen 2017  

 Verordening Rioolheffing 2017 

 Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 

      

  Milieubeheer 

 Wet Milieubeheer 

 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO) 

 Wet geluidhinder 

 Wet bodembescherming 

 Wet inzake de luchtverontreiniging 

 Nationaal samenwerkingsprogramma 

luchtkwaliteit  

 

      

  Grafrechten 
 Wet op de lijkbezorging  Beheerverordening gemeentelijke 

begraafplaats Karssenhof 2010 

 Verordening Begraafplaatsrechten 2017 
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  Groenbeheer 
 Boswet 

 Kaderwet LNV subsidies 

 Natuurschoonwet 

 Beleidsnotitie Bomenverordening (2014) 

 Bomenverordening 2014, gewijzigd 2016  

      

  Grondexploitatie 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Besluit ruimtelijke ordening 

 Wet voorkeursrecht gemeenten 

 Verordening bedrijveninvesteringszone 

Ouderkerk aan de Amstel 

 Beheersverordening De Ronde Hoep (25-9-

2014) 

 Exploitatieverordening gemeente Ouder-

Amstel 2003 

 Procedureverordening voor tegemoetkoming 

in planschade 

 Nota grondbeleid 2010 

      

  Telecommunicatie Telecommunicatiewet  Telecommunicatieverordening 2010 

      

Bestuur, 

Dienstverlening 

en Veiligheid 

Bestuursorganen 

 Grondwet 

 Burgerlijk Wetboek 

 Gemeentewet 

 Wet gemeenschappelijke regelingen 

 Algemene Wet Bestuursrecht 

 Wet nadeelcompensatie en 

schadevergoeding bij onrechtmatige 

besluiten 

 Wet elektronisch bekendmaken 

 Wet financiering politieke partijen 

 Kieswet en Kiesbesluit; 

 Wet op de justitiële documentatie; 

 Wet Openbaarheid van bestuur (Wob). 

 Participatie-en Inspraakverordening OA 2016  

 Referendumverordening 

 Verordening Klachtbehandeling 

 Verordening erepenningen van de gemeente 

Ouder-Amstel 

 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 2010 

 Verordening op de commissie voor de 

bezwaarschriften 

 Verordening op het burgerinitiatief 

 Verordening op de rekenkamer gemeente 

Ouder-Amstel 2011 

 Verordening raadscommissie herbenoeming 

burgemeester 2013 

 Reglement van orde voor de vergadering en 
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andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad Ouder-Amstel 2012 

 Gedragscode voor leden van de 

gemeenteraad van Ouder-Amstel 2012 

 Gedragscode voor leden college van 

burgemeester en wethouders Ouder-Amstel 

2012 

      

  Archief  Archiefwet   Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 

2010 

      

  

Burgerzaken (w.o. 

burgerlijke stand en 

afgifte documenten) 

 Burgerlijk Wetboek 

 Wet GBA 

 Wet rechten burgerlijke stand 

 Besluit gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens 

 Wet basisregistratie adressen en 

gebouwen 

 Paspoortwet 

 Besluit paspoortgelden 

 Legesbesluit akten burgerlijke stand 

 Wet algemene bepalingen 

burgerservicenummer 

 Wet regeling grondslag heffing rechten 

Nederlandse identiteitskaart 

 Wet griffierechten burgerlijke zaken  

 Wet BRP 

 Wet op het Nederlanderschap 

 Verordening Gemeentelijke basisregistratie 

personen  

 Verordening verwerking persoonsgevens 

gemeente Ouder-Amstel 

 Verordening basisregistratie personen (BRP)  

      

  
Openbare orde en 

Veiligheid 

 Gemeentewet 

 Brandweerwet 1995 

 Politiewet 

 Wet Rampen en Zware Ongevallen 

 Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-

Amstel 2017 

 Verordening Winkeltijden 

 Paracommercieverordening 
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 Wet op de veiligheidsregio’s 

 Leidraad oefenen; 

 Wet Bevordering integriteits 

beoordelingen door het openbaar 

bestuur (Bibob); 

 Drank en horecawet 

 Besluit bestuurlijke boete Drank en 

Horecawet 

 Besluit risico’s zware ongevallen 

 Wet veiligheidsregio’s 

 Rijksregeling jeugd en veiligheid 

 Wet aanvullende regels veiligheid 

wegtunnels 

 Winkeltijdenwet 

 Wet tijdelijk huisverbod. 

 Integraal alcoholbeleid 2014—2017 

 Bouwverordening gemeente Ouder-Amstel 

2012 

 Brandbeveiligingsverordening 2010 

 Besluit Veiligheidsbestuur over 

herstructurering gemeentelijke processen 

crisisbeheersing 

 Beleidsregel ex artikel 4:81 van de Algemene 

wet bestuursrecht met betrekking tot de 

toepassing van art. 13b Opiumwet (drugs-

overtredingen / hennepteelt) en art. 174 

Gemeentewet (voorbereidende handelingen / 

growshops). 

 

      

  

Algemeen financieel 

middelen en treasury 

beheer 

 Financiële verhoudingswet 

 Wet financiering decentrale overheden 

 Wet op het BTW-compensatiefonds 

 Wet op de Omzetbelasting 

 Wet op de vennootschapsbelasting 

 Invorderingswet 

 Kostenwet invordering 

 Algemene Termijnenwet 

 Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig 

beslissen 

 Wet houdbare overheidsfinanciën 

 Wet financiering decentrale overheden 

 Wijzigingswet financiering decentrale 

overheden 

 Regeling schatkistbankieren decentrale 

overheden 

 Fiscale wetgeving i.h.a. 

 Sociale verzekeringswetten i.h.a. 

 Controleverordening 2017 

 Treasurystatuut 2001 

 Financiële Verordening Ouder-Amstel 2017 

 Verordening onderzoeken doelmatigheid en 

doeltreffendheid gemeente Ouder-Amstel 

 Verordening forensenbelasting 2017 

 Verordening hondenbelasting 2017 

 Verordening onroerende zaakbelasting 2017 

 Verordening roerende ruimtebelasting 2017 

 Verordening toeristenbelasting 2017 

 Nota reserves en voorzieningen 2017 

 Nota activabeleid 2017  

 Financiële verordening Duo+ 

 Nota verbonden partijen, deelnemingen en 

samenwerkingen Gemeente Ouder-Amstel – 

2017 

 Regeling budgethouder 2008 

 Mandatenregister gemeente Ouder-Amstel 
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 Besluit Begroting en Verantwoording 

 Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado). 

 Uitvoeringsregeling financiering 

decentrale overheden 

 Regeling uitzetting en derivaten 

decentrale overheden 

 Besluit leningsvoorwaarden decentrale 

overheden 

 Europese regelgeving inzake 

staatssteun  

 Wet markt en overheid 

 Besluit markt en overheid (vervalt per 

1-1-2019) 

2009 

      

  
Arbeidsvoorwaarden en 

personeelsbeleid 

 Burgerlijk Wetboek 

 Gemeentewet 

 Ambtenarenwet 

 Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) 

 CAR/UWO 

 ARBO wetgeving 

 Algemene Pensioenwet Politieke 

Ambtsdragers (APPA) 

 Wet aanpassing pensioenleeftijd APPA 

 Rechtspositiebesluit burgemeesters 

 Rechtspositiebesluit wethouders 

 Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden 

 Wet op de ondernemingsraden 

 Fiscale wetgeving i.h.a. 

 Sociale verzekeringswetten i.h.a. 

 Bezoldigingsregeling Ouder-Amstel 1989 

 Verordening Werkgeverscommissie 

 Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden 2014 

 Verordening rechtspositie wethouders 2014 
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Inkopen en 

contractbeheer 

 Aanbestedingswet 

 Europese aanbestedingsrichtlijnen 

 

      

 



7.d Archiefverordening (2018/13)

1 Dossier 711 voorblad.pdf 

 

Commissie Burger en Bestuur 

Dossiernummer 711 

Vertrouwelijk Nee 
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Agendapunt 7.d 

Omschrijving Archiefverordening (2018/13) 

Eigenaar Kranenkamp, H. 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Commissie Burger en Bestuur 8 februari 2018 

 

Toelichting 

De Archiefverordening van de gemeente Ouder-Amstel dateert uit 2010 en dient aangepast 

te worden aan de huidige wet- en regelgeving en aan het besluit van het college om een 

gemeentearchivaris te benoemen. De Archiefverordening regelt de bevoegdheden van de 

raad inzake de zorg van het college voor de digitale en analoge archiefbescheiden en het 

toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht 

naar de archiefbewaarplaats. 
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Nummer 2018-013 
datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Archiefverordening 

portefeuillehouder : Burgemeester 

datum raadsvoorstel : 14 november 2017 

 

Samenvatting 
De Archiefverordening van de gemeente Ouder-Amstel dateert uit 2010 en dient aangepast 

te worden aan de huidige wet- en regelgeving en aan het besluit van het college om een 

gemeentearchivaris te benoemen. De Archiefverordening regelt de bevoegdheden van de 

raad inzake de zorg van het college voor de digitale en analoge archiefbescheiden en het 

toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht 

naar de archiefbewaarplaats.  

Wijzigingen t.o.v. van de Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 2010 bevinden zich 

met name op het gebied van digitaal archiefbeheer en de verslaglegging door de archivaris 

aan het college en van het college aan de raad. 

 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Volgens de Archiefwet 1995, artikelen 30 eerste lid en 32 tweede lid dient de raad een 

verordening vast te stellen.  

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
In de gemeente Ouder-Amstel was tot op heden geen gemeentearchivaris benoemd. De 

huidige verordening is gebaseerd op het beheer van de archieven door de 

gemeentesecretaris. De nu geldende verordening is gebaseerd op oude regelgeving. 

 

Wat gaan we doen? 
De Archiefverordening dient door de raad te worden vastgesteld. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Volgens de Archiefwet 1995, artikelen 30 eerste lid en 32 tweede lid dient de raad een 

verordening vast te stellen. Deze verordening betreft de bevoegdheden van de raad 

inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de 

gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor 

zover de ze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Er zijn geen financiële of personele consequenties aan dit voorstel verbonden. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Op grond van de Archiefwet 1995 artikel 30 moet door de raad een archiefverordening 

worden vastgesteld. Deze concept-verordening is door het team juridische zaken 

beoordeeld en voldoet aan de gestelde juridische eisen 

Na vaststelling door de raad dient de verordening ter inzage te worden gelegd. 

 

Wat is het vervolg? 

Nadat de raad heeft besloten zal de verordening op de gebruikelijke wijze worden 

gepubliceerd en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel; 

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 

2017 nummer 2018/13; 

 

gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 

149 van de Gemeentewet; 

 

besluit vast te stellen de Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 2018: 

 

Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders 

1.  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het 

beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de 

Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van 

archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. 

2.  Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met 

andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de 

nodige maatregelen. 

 

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris 

1.  De gemeentearchivaris brengt jaarlijks aan burgemeester en wethouders verslag uit 

over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe 

zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van 

de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

2.  De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies 

uitbrengen aan burgemeester en wethouders over het beheer van de 

archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet 

zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

 

Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders 

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening 

van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke 

organen. Zij voegen daarbij in ieder geval: 

a.  het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid; 

b.  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de 

gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, 

en 

c.  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te 

treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming. 
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Artikel 4. Beschikbaarstelling gegevens voor verantwoording, toezicht en 

publicatie 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het beschikbaar stellen en uploaden van 

gegevens ten behoeve van de verantwoording aan de gemeenteraad en het 

interbestuurlijke archieftoezicht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

informatiesysteem dat het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten of diens opvolger 

daarvoor ter beschikking stelt. 

 

Artikel 5. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren 

De gemeentearchivaris kan met instemming van de rechthebbende bescheiden van 

instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als 

deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn. 

 

Artikel 6. Intrekking oude verordening 

De Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 2010 wordt ingetrokken.  

 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 

2018. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Ouder-

Amstel, 15 februari 2018 

 

de griffier,        de voorzitter. 

 

 

 

A.A. Swets        J. Langenacker 
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Toelichting  

 

Algemeen 

 

De Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) legt de zorg voor de archiefbescheiden van de 

gemeentelijke overheidsorganen (zoals de gemeenteraad, het college van burgemeester 

en wethouders, de burgemeester, de griffie en gemeentelijke privaatrechtelijke 

rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 160 van de Gemeentewet met één of meer 

publiekrechtelijke bevoegdheden) alsmede de gemeenschappelijke regelingen waaraan 

de gemeente deelneemt zonder openbaar lichaam en/of die taken in mandaat uitvoeren, 

bij burgemeester en wethouders, zie artikel 30, eerste lid, in samenhang met artikel 1, 

onderdeel b. Artikel 30 bevat bovendien de opdracht voor de gemeenteraad om een 

verordening vast te stellen, die aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld, 

overeenkomstig waarvan burgemeester en wethouders deze zorgplicht moeten uitvoeren. 

Uiteraard tevens met inachtneming van de specifieke kaders die de Archiefwet, het 

Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling daarvoor stellen én in lijn met de toepasselijke 

algemene regels van onder meer de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.  

Verder bevat artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet een opdracht aan de 

gemeenteraad om bij verordening regels te stellen ten aanzien van het toezicht op de 

naleving van het bepaalde bij of krachtens Archiefwet door de gemeentearchivaris ten 

aanzien van het beheer van archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een 

archiefbewaarplaats. 

 

Aspecten die al in deze ‘hogere regelgeving’ zijn geregeld en die (automatisch) 

doorwerken, worden uit het oogpunt van goede regelgeving niet ‘herhaald’ in deze 

verordening. Ook bevat deze verordening geen regels ten aanzien van taken en 

bevoegdheden die rechtstreeks bij burgemeester en wethouders zijn belegd (en ten 

aanzien waarvan de gemeenteraad geen uitdrukkelijke regelgevende bevoegdheid is 

toebedeeld). Dit betreft o.a. de bevoegdheid om een gemeentelijke archiefbewaarplaats 

aan te wijzen (volgt al uit artikel 31 van de Archiefwet), de taak ervoor zorg te dragen 

dat het beheer van de archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door 

burgemeester en wethouders toe te passen kwaliteitssysteem (volgt al uit artikel 16 van 

de Archiefregeling) en het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel (bevoegdheid 

is al geregeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet). 

 

Begrippen 

Deze verordening bevat geen begripsbepalingen, aangezien deze hier overbodig zijn. Dit 

geldt in de eerste plaats voor die begrippen die al in de Archiefwet gedefinieerd zijn 

(zoals ‘archiefbescheiden’). Deze gelden onverminderd ook voor deze verordening, 

afwijken is niet mogelijk. Ten aanzien van andere (in het verleden wel opgenomen) 

begrippen geldt dat het gebruik in de context van deze verordening niet tot 

misverstanden zal leiden (zoals ‘gemeentearchivaris’), dat ze dermate weinig worden 

gebruikt dat voluit schrijven de voorkeur heeft (zoals ‘wet’) of dat ze zelfs helemaal niet 

meer voorkomen in deze sterk gedereguleerde verordening (zoals ‘beheerder’). 
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Voor de goede orde, het begrip ‘archiefbescheiden’ kan ten onrechte de suggestie 

wekken dat het slechts om oudere, papieren documenten zou gaan. Dit is echter niet het 

geval, zoals ook blijkt uit een nauwkeurige lezing van het begrip. Onder 

archiefbescheiden wordt overeenkomstig artikel 1, onder c, van de Archiefwet verstaan: 

1°. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of 

opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten; 

2°. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of 

opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig 

overheidsorgaan zijn overgegaan; 

3°. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of 

beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een 

archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten; 

4°. reprodukties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn 

gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van 

het bepaalde in artikel 7 zijn vervaardigd. 

 

Het gaat dus niet alleen om papieren, maar ook digitale archiefbescheiden waaronder 

databases, websites, agenda’s en berichten via sociale media. Om misverstanden te 

voorkomen wordt in de praktijk ook vaak de meer neutrale term ‘informatie’ gehanteerd 

als er over ‘archiefbescheiden’ wordt gesproken of geschreven. 

 

Zorg en beheer 

Het begrip ‘zorg’ is niet gedefinieerd in de wet. In het algemeen – en in artikel 1 van 

deze verordening – wordt hieronder verstaan de (kaderstellende) bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor het ontvangen, vervaardigen, bewaren en uiteindelijk 

vernietigen van de archiefbescheiden (die daarvoor in aanmerking komen) op een wijze 

waarmee de goede, geordende en toegankelijke staat gedurende de wettelijk 

voorgeschreven bewaartermijn is gewaarborgd en waarbij de authenticiteit van deze 

archiefbescheiden op ieder moment kan worden vastgesteld. Dit ter onderscheiding van 

het ‘beheer’ van de archiefbescheiden: de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de beheerwerkzaamheden, te weten het behouden, bewerken, benutten 

en ter raadpleging of gebruik ter beschikking stellen aan de ambtelijke organisatie en het 

publiek.  

Door het informatiebeheer op orde te hebben wordt een efficiënte en effectieve 

bedrijfsvoering mogelijk gemaakt, kent de gemeente haar eigen rechtspositie en die van 

anderen, is het mogelijk verantwoording af te leggen voor het gemeentelijk handelen en 

kan de blijvende bewaring van cultuurhistorische informatie worden gegarandeerd. 

 

Raadplegen archiefbescheiden, opmaken afschriften, bewerkingen e.d. 

De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn openbaar, behoudens 

enkele uitzonderingsgevallen (zie de artikelen 15, 16 en 17 van de Archiefwet). Iedereen 

is, behoudens die uitzonderingsgevallen, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te 

raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te 

maken of op zijn kosten te doen maken. De tarieven die hiervoor in rekening worden 
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gebracht zijn opgenomen in de geldende legesverordening van de gemeente Ouder-

Amstel. 

 

Artikelsgewijs 

 

Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven, worden hieronder nader 

behandeld. 

 

Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders 

Dit artikel vormt een uitwerking van de zorgplicht van burgemeester en wethouders.  

Naast de algemene bepalingen van de Archiefwet zijn verder in hoofdstuk 3 van de 

Archiefregeling voorschriften gesteld ten aanzien van de geordende en toegankelijke 

staat van archiefbescheiden. De Archiefregeling bevat tevens de verplichting voor 

burgemeester en wethouders om ervoor zorg te dragen dat het beheer van 

archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een toe te passen kwaliteitssysteem. 

 

Eerste lid 

Dit onderdeel verplicht burgemeester en wethouders ervoor zorg te dragen dat beleid 

wordt geformuleerd en dat interne regels (zoals ‘beheersregels’ of een ‘werkinstructie’) 

worden opgesteld, beide ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de 

gemeentelijke organen.  

 

Tweede lid 

De zorg voor archiefbescheiden staat niet op zichzelf; deze zorg maakt onderdeel uit van 

het gemeentelijk informatiebeleid in den brede. Burgemeester en wethouders dienen de 

zorg voor archiefbescheiden dan ook in samenhang te bezien en af te stemmen op 

domeinen als informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging, 

openbaarheid en persoonsgegevensbescherming en zo nodig daartoe maatregelen te 

treffen. Hierop ziet het tweede lid. 

 

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris 

Het eerste lid regelt de verplichting voor de gemeentearchivaris om periodiek verslag uit 

te brengen aan burgemeester en wethouders over enerzijds het beheer van de 

archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en particulieren die zijn overgebracht 

naar[, respectievelijk opgenomen in] de archiefbewaarplaats en anderzijds het toezicht 

op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn 

overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Zo nodig kunnen burgemeester en 

wethouders (mede) op basis van dit verslag besluiten voorzieningen te treffen ter 

uitoefening van de aan hen opgedragen zorg. 

Ten behoeve van het opstellen van dit verslag heeft de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de Archiefwet 

ontwikkeld (een kapstok voor structurering van het verslag). Uiteindelijk hebben deze 

mede tot doel de versterking van het horizontale toezicht door de gemeenteraad op de 

zorg over en het beheer van archiefbescheiden conform de Archiefwet. Het verslag wordt 
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door burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 3 ter beschikking gesteld aan 

de gemeenteraad. 

 

Uit de Archiefwet volgt verder dat als er een gediplomeerde gemeentearchivaris is 

benoemd, deze de gemeentelijke archiefbewaarplaats beheert en dat deze tevens – voor 

zover het betreft de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn 

overgebracht naar een archiefbewaarplaats – belast is met toezicht op de naleving van 

het bij of krachtens de wet bepaalde (artikel 32, eerste en tweede lid). 

Het opstellen van het verslag over het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte 

archiefbescheiden vraagt om een samenspel tussen de gemeentearchivaris en de feitelijk 

beheerders van de niet-overgebrachte archiefbescheiden. Deze laatsten beschikken 

immers over informatie over de prestaties in het kader van de uitvoering van de 

Archiefwet. 

 

Op grond van het tweede lid kan de gemeentearchivaris ook op verzoek of eigen initiatief 

advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders over het beheer van de 

archiefbewaarplaats (en de daarheen overgebrachte archiefbescheiden) en het beheer 

van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die (nog) niet daarheen zijn 

overgebracht. Een dergelijk advies zal in veel gevallen gepaard gaan met een voorstel 

om – in het belang van een goed beheer of toezicht – bepaalde voorzieningen te treffen. 

 

Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders 

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening 

van hun zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen 

daarbij in ieder geval: a) het verslag van de gemeentearchivaris (of de verslagen, als de 

verslaglegging neerslag krijgt in meerdere, afzonderlijke verslagen), b) de op verzoek of 

eigen initiatief van de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen (zo die er zijn 

geweest in de periode waarop ook de verslaglegging betrekking heeft) en c) een voorstel 

voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, 

zo nodig voorzien van een kostenraming. Als er op te lossen knelpunten zijn, zal het 

onder c bedoelde voorstel neerkomen op een verbeterplan, dat gepaard kan gaan met 

een plan van aanpak. Als er aan de te treffen maatregelen extra kosten zijn verboden, 

dan zullen deze meegenomen moeten worden in de begrotingscyclus. Hierdoor wordt de 

gemeenteraad in de gelegenheid gesteld burgemeester en wethouders te controleren ten 

aanzien van hun wettelijke zorgplicht. Ook wordt op deze wijze een cyclisch proces van 

beleidsvorming, begroting en financiering, uitvoering, controle en (financiële) 

verantwoording en bijstelling geborgd.   

 

De informatie kan tevens gebruikt worden om in het kader van interbestuurlijk toezicht 

gedeputeerde staten te informeren. Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek 

toezicht in werking getreden, waarmee het toezicht door de provincie is gewijzigd. Dit 

betreft onder meer de bevoegdheid om systematische toezichtinformatie op te vragen, 

op grond van het aan de Gemeentewet toegevoegde artikel 124h. Het Besluit 

verstrekking systematische toezichtinformatie – dat uitvoering geeft aan artikel 124h – 

stelt verder regels aan het opvragen van deze toezichtinformatie, opdat gemeenten niet 



RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

worden geconfronteerd met bovenmatige informatieverplichtingen. Daarbij past dat 

zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de gegevens die burgemeester en wethouders in 

het kader van hun horizontale verantwoording aan de gemeenteraden aanbieden. 

 

Artikel 4. Beschikbaarstelling gegevens voor verantwoording, toezicht en 

publicatie  

In het provinciale Aanvullend beleidskader voor interbestuurlijk archieftoezicht is gesteld 

dat wanneer de archief-KPI’s op de juiste wijze worden ingevuld, burgemeester en 

wethouders voldoen aan de informatieverplichting aan gedeputeerde staten. Als gebruik 

gemaakt wordt van de informatievoorziening van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse 

Gemeenten (KING) is daarvan sprake. De gegevens worden dan gepubliceerd op 

www.waarstaatjegemeente.nl en zijn voor eenieder raadpleegbaar. Burgemeester en 

wethouders zijn dan bovendien vrijgesteld van de verplichting tot verstrekking van de 

informatie aan gedeputeerde staten. 

 

Artikel 5. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren 

Veel particulieren, zoals personen, families, bedrijven, verenigingen, 

geloofsgenootschappen, particuliere instellingen en stichtingen, hebben bescheiden 

(documenten, foto’s, prenten e.d.) met belangrijke historische waarde. Deze kunnen een 

goede aanvulling zijn voor het gemeentearchief en kunnen daarmee een bredere kijk 

geven op het beeld van de maatschappij. Tevens kunnen bescheiden van particulieren 

een aanvulling vormen op overheidsarchieven over bijzondere gebeurtenissen of kwesties 

die van historisch belang zijn (zogenoemde ‘hotspots’). Als het dergelijke bescheiden 

betreft en opname naar oordeel van de gemeentearchivaris gewenst is, kunnen ze 

worden opgenomen in het gemeentearchief. De eigenaar van de bescheiden bepaalt de 

vorm van overdracht aan de gemeente (schenking, bruikleen of inbewaringgeving). 

Afspraken over o.a. de openbaarheid kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst 

(artikel 16 van de Archiefwet). 
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Nummer 2018/14 
 

datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : 11e wijziging gemeenschappelijke regeling 

Vervoerregio Amsterdam 

portefeuillehouder : R. Korrel 

datum raadsvoorstel : 30 januari 2018 

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De regioraad van de Vervoerregio Amsterdam besloot op 9 mei 2017 de 

gemeenteraden te consulteren over het voorstel om het dagelijks bestuur en de 

regioraad te verkleinen, op basis van het advies van de projectcommissie bestuurlijke 

toekomst uit 2016. Het voorstel is op 6 juli 2017 besproken in de gemeenteraad.  

Op basis van de reacties van gemeenten blijkt dat het merendeel van de gemeenten 

bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode in 2018 de regioraad wil verkleinen naar 

ca. 50 leden (i.p.v. 62 leden op basis van de huidige inwonertallen) en het dagelijks 

bestuur naar 3 leden (nu 7 leden). Deze uitkomst is door een besluit van de regioraad 

op 17 oktober 2017 bekrachtigd, waarmee tevens werd besloten om dit te 

formaliseren middels een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Ouder-Amstel 

behoudt het recht op 1 lid in de regioraad.  

 

De regioraad nam daarnaast het besluit om in 2020 de gewijzigde samenstelling van 

de bestuursorganen en de werkwijze van de Vervoerregio te evalueren en de 

uitkomsten daarvan voor te leggen aan de gemeenteraden en colleges van 

burgemeester en wethouders van de participerende gemeenten. 

 

Wat is er aan de hand? 

Naast de verkleining van de bestuursorganen van de Vervoerregio bevat de wijziging 

ook een voorstel om de vertegenwoordiging van de kleinere regiogemeenten, die met 

maximaal twee leden in de regioraad vertegenwoordigd zijn, te verbeteren. Het was 

reglementair bepaald dat het aanwijzen van plaatsvervangers alleen mogelijk is voor 

gemeenten met 1 vertegenwoordiger (minder dan 20.000 inwoners), maar dat wordt 

met deze wijziging mogelijk voor gemeenten met 1 of 2 vertegenwoordigers (minder 

dan 40.000 inwoners). Op 12 december 2017 stemde de regioraad in met dit 

onderdeel.  

 

Het Dagelijks Bestuur zal bestaan uit 3 leden die worden aangewezen uit en door de 

regioraad waarbij de 3 leden afkomstig zijn uit respectievelijk het college van B&W 

van Amsterdam, een college van B&W uit de AM-gemeenten en een college van B&W 

uit de gemeenten in Zaanstreek-Waterland.  

De regioraad wijst de voorzitter aan van de Vervoerregio die dan tevens voorzitter is 

van de van de Regioraad en het Dagelijks Bestuur.  

 

Tot slot wordt in de tekst van de 11e van de gemeenschappelijke regeling nog een 

aantal bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, die thans niet overeenkomen 

met andere wet -en regelgeving, om technische redenen gewijzigd worden. Dit zal 

geen inhoudelijke (juridische en financiële) gevolgen hebben. Op grond van artikel 67, 

tweede lid, van de GR komt een wijziging tot stand zodra de raden, de colleges en de 
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burgemeesters van tenminste twee derde van het aantal deelnemende gemeenten, 

vertegenwoordigende tenminste twee derde van het aantal inwoners van de regio, tot 

deze wijziging hebben besloten. 

 

Gezien de vermindering van het aantal taken van de voormalige stadsregio is het 

logisch om de gemeenschappelijke regeling van haar opvolger, de Vervoerregio, 

hierop aan te passen met kleinere bestuursorganen. 

 

Wie is erbij betrokken? 

De raad en het college. 

De Vervoerregio ontvangt schriftelijk bericht over de besluitvorming in college en 

gemeenteraad.  

 

 

Wat kost het? 

N.v.t.  

  

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester 

  

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

 

Gelezen het voorstel van het College d.d. 30 januari 2018, nummer 2018/14 

 

 

BESLUIT : 

 
In te stemmen met het voorstel tot 11e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling van de Vervoerregio Amsterdam.  

 

 

Ouder-Amstel, 15 februari 2018 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. Swets 

 

J. Langenacker 
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Artikelsgewijze toelichting op de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling

Artikel 1

Bij het eerste lid onder b is volledigheidshalve de verwijzing naar het juiste hoofdstuk in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen opgenomen.

Bij het eerste lid onder f zijn Amstelland-Meerlanden en onder g Zaanstreek-Waterland toegevoegd 
om te verduidelijken uit welk cluster van gemeenten de leden van het Dagelijks Bestuur afkomstig 
zijn, zoals bepaald bij artikel 33.

Bij het eerste lid onder h is het zogenaamde Besluit Vervoerregio toegevoegd dat verwijst naar de 
andere wettelijke grondslagen voor de gemeenschappelijke regeling. 

Artikel 2

In artikel 2 is de naam “de Vervoerregio Amsterdam” gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. Dat is 
de juridisch juiste naam die ook als zodanig bij de Kamer van Koophandel moet worden 
geregistreerd.

Artikel 15: 

Hier is de term ‘bestuursdwang’ vervangen door ‘handhaving’. Het benoemen van bestuursdwang is 
immers te beperkt omdat het ook een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete kan betreffen.

Bovendien is ‘handhaving’ de formele titel uit hoofdstuk V van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 17

De regioraad besloot op 9 mei 2017 de gemeenteraden te consulteren over het voorstel om het 
dagelijks bestuur en de regioraad te verkleinen, op basis van het advies van de projectcommissie 
bestuurlijke toekomst uit 2016. Op basis van de reacties van gemeenten bleek dat het merendeel van 
de gemeenten bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode in 2018 de Regioraad wil verkleinen naar 
ca. 50 leden door een halvering van de vertegenwoordiging vanuit Amsterdam, waarbij Amsterdam 
het stemgewicht behoudt. Deze uitkomst is door een besluit van de Regioraad op 17 oktober 
bekrachtigd. Dit leidt tot een toevoeging van een bepaling bij het eerste lid: “met dien verstande dat 
de gemeenteraad van Amsterdam met behoud van het stemgewicht maar de helft van het 
aantal leden (afronding naar boven) aanwijst op basis van bovenstaande maatstaf.”

De regioraad besloot op 12 december 2017 op advies van de commissie werkwijze om de bestaande 
regeling omtrent de mogelijkheid voor het aanwijzen van plaatsvervangers te verruimen. Het was 
reglementair bepaald dat dit alleen mogelijk is voor gemeenten met 1 vertegenwoordiger (minder 
dan 20.000 inwoners), maar dat wordt met deze wijziging mogelijk voor gemeenten met 1 of 2 
vertegenwoordigers (minder dan 40.000 inwoners). Dit vergroot de mogelijkheid dat deze 
gemeenten toch vertegenwoordigd zijn bij vergaderingen van de Regioraad en het draagt bij aan een 
bredere betrokkenheid vanuit raden bij de besluitvorming in de Regioraad. Dit leidt tot een wijziging 
bij het tweede lid.
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Artikel 20  

Het is in artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaald dat het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur van rechtswege eindigt, zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad uit 
wiens midden men is aangewezen dan wel ophoudt wethouder of secretaris van de desbetreffende 
deelnemende gemeente te zijn. Dat is toegevoegd als derde lid.

Artikel 23  

Dit artikel kan vervallen omdat de juiste tekst nu wordt opgenomen bij het derde lid van artikel 20.

Artikel 28

In lijn met het besluit van de Regioraad omtrent de gewijzigde samenstelling van de Regioraad (zie 
toelichting artikel 17) wordt lid 1 gewijzigd ten behoeve van het behoud van het stemgewicht van de 
vertegenwoordiging uit Amsterdam: Elk lid van de Regioraad dat de door de gemeenteraad van 
Amsterdam is aangewezen heeft in de vergadering twee stemmen, alle andere leden van de 
Regioraad hebben in de vergadering één stem.

Artikel 33

Na het doorlopen van dezelfde procedure ter verkleining van de Regioraad (zie toelichting artikel 17) 
besloot de Regioraad dat het DB uit 3 leden gaat bestaan, namelijk 

- één lid afkomstig is uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amsterdam;

- één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit 
Zaanstreek-Waterland (zie toelichting artikel 1);

- één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit 
Amstelland- en Meerlanden (zie toelichting artikel 1);

Artikel 41

Met het wijzigen van de vaststellingsdatum voor het jaarverslag naar 15 juli komt het overeen met de 
datum voor vaststelling van de jaarrekening uit artikel 58 van de regeling.

Artikel 42

Dit artikel is op verzoek van de gemeente Amsterdam in overeenstemming gebracht met artikel 13 
negende lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat bepaalt dat de voorzitter van het 
openbaar lichaam door en uit het algemeen bestuur wordt aangewezen. 

Artikel 43

Dit artikel is in overeenstemming gebracht met artikel 12 derde lid van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 

Artikel 53

Met het wijzigen van de vaststellingsdatum voor het jaarverslag naar 1 augustus is deze bepaling in 
overeenstemming gebracht met artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
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Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

11e wijziging, januari 2018

januari 2018



2

Legenda  Voorstel 11e wijziging GR Vervoerregio Amsterdam  

De geel gemarkeerde passages  geven de voorgestelde wijzigingen van de 11e wijziging aan. 
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Inhoudsopgave: 11e wijziging GR Vervoerregio Amsterdam
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Wettelijke grondslag 11e wijziging; Wet gemeenschappelijke regelingen

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de regeling: de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam;
b. de Vervoerregio Amsterdam: de gemeenschappelijke regeling bedoeld in hoofdstuk 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, dat ziet op Regelingen tussen gemeenten;
c. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten Noord-Holland;
d. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
e. de deelnemende gemeenten: de gemeenten, gelegen in het samenwerkingsgebied;
f. Zaanstreek -Waterland: de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, 
Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
g. Amstelland-Meerlanden: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-
Amstel, Uithoorn.
h. Besluit Vervoerregio: de algemene maatregel van bestuur (Staatsblad 2014 nummer 559) die op 
grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, zoals dit artikel gewijzigd is bij de 
Wet afschaffing plusregio’s, geldt;
2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van 
"de gemeente",  "de raad", "het college", en "de burgemeester", onderscheidenlijk: de Vervoerregio 
Amsterdam, de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK II DE VERVOERRREGIO AMSTERDAM 

Artikel 2

Er is een gemeenschappelijk openbaar lichaam, genaamd: de Vervoerregio Amsterdam.

Artikel 3

1. De Vervoerregio Amsterdam is gevestigd te Amsterdam.
2. Het gebied waarvoor deze regeling geldt, omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
3. De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Amsterdam 
en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, 
Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, 
Waterland, Wormerland en Zaanstad. 

HOOFDSTUK III TE BEHARTIGEN BELANGEN
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Artikel 4

1. De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is 
bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die 
voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000, de Wet afschaffing 
plusregio’s, de AMvB (Staatsblad 2014 nummer 559) en de Wet lokaalspoor. 
2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’. 

HOOFDSTUK IV BEVOEGDHEDEN

Artikel 5

Ter behartiging van het in artikel 4 genoemde belang,  alsmede ter uitvoering van de wet en daarop 
berustende wettelijke (uitvoerings-)maatregelen, is de Vervoerregio Amsterdam  bevoegd tot:
a. het aangeven van hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het gebied door middel van 
planning, sturing en coördinatie,
b. uitvoering van gemeentelijke taken, die aan de Vervoerregio Amsterdam zijn overgedragen,
c. het verlenen van diensten, 
d. uitoefening van taken van rijk en/of provincie(s), wanneer de Vervoerregio Amsterdam daartoe in 
staat wordt gesteld.

Artikel 6

De taken, als bedoeld in artikel 5, onder a, houden het volgende in:

Verkeer en vervoer
a. De regioraad stelt een regionaal verkeers- en vervoersplan vast, dat met het oog op de bevordering 
van de bereikbaarheid en de leefbaarheid richting geeft aan de door het dagelijks bestuur te nemen 
beslissingen inzake verkeer en vervoer en op grond waarvan het dagelijks bestuur aan de 
deelnemende gemeenten aanwijzingen kan geven met betrekking tot het door die gemeenten ter 
zake te voeren beleid.
b. De deelnemende gemeenten dragen, voor zover zij daarover beschikken, hun bevoegdheden 
inzake lokaal openbaar vervoer over aan de Vervoerregio Amsterdam.
c. De Vervoerregio Amsterdam draagt ter uitvoering van het regionaal verkeers- en vervoersplan zorg 
voor de verwerving en verdeling van rijksmiddelen op grond van de wet, de Wet personenvervoer 
2000 en de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds en andere wettelijke regelingen, zoals bepaald in 
het Besluit Vervoerregio.

Artikel 7 Overgedragen taken

1. De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling houdt in, dat het dagelijks 
bestuur taken en bevoegdheden uitoefent, welke door de deelnemende gemeenten zijn 
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overgedragen met toepassing van artikel 50 van de regeling.
2. Aan de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam behoren, met betrekking tot de in het 
eerste lid bedoelde taken, alle aan de gemeentebesturen toekomende bevoegdheden, voor zover 
niet bij de regeling of de wet uitgezonderd.
3. Voor zover een op grond van dit artikel vastgestelde verordening voorziet in hetzelfde onderwerp 
als een verordening van een deelnemende gemeente, regelt eerstbedoelde verordening de 
onderlinge verhouding. De regioraad kan daarbij bepalen, dat de verordening van een deelnemende 
gemeente voor het hele gebied, dan wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk ophoudt te 
gelden.

Artikel 8 Dienstverlening

1. De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5, onder c, van de regeling houdt in dat de Vervoerregio 
Amsterdam desgevraagd en wanneer de regioraad daarmee instemt, diensten kan verlenen ten 
behoeve van één of meer deelnemende gemeenten.
2. Een besluit tot dienstverlening vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige 
voorwaarden, waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan.
3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis van de deelnemende gemeente gebracht.

Artikel 9

1. Bevoegdheden, als bedoeld in artikel 5, onder d, van de regeling zijn bevoegdheden van rijk en/of 
provincie, die hetzij in medebewind, hetzij door overdracht, hetzij door aanvaarding op basis van 
overeenkomst of gemeenschappelijke regeling, aan de Vervoerregio Amsterdam worden toegekend.
2. Artikel 50 van de regeling is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

Voor de behartiging van het in artikel 4 genoemde belang is het dagelijks bestuur bevoegd tot:
a. het reageren op rijks- en provinciale nota's en plannen, die voor het samenwerkingsgebied van 
belang zijn,
b. het vertegenwoordigen van het samenwerkingsgebied,
c. het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies.

Artikel 11

1. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam komen alle bevoegdheden toe, die het 
gemeenschappelijk openbaar lichaam van rechtswege bezit om als rechtspersoon aan het 
maatschappelijk verkeer deel te nemen.
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2. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam kunnen de uitoefening van bevoegdheden 
als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2 van de regeling voor het gebied van een of meer gemeenten 
opdragen aan de bestuursorganen van een of meer deelnemende gemeenten, indien dit in het 
belang is van een verbetering van de praktijk van de uitoefening van die bevoegdheden en voor zover 
die bevoegdheden zich naar hun aard en schaal daartoe lenen en die bestuursorganen daarmee 
instemmen.

Artikel 12

Vervallen 

Artikel 13

De Vervoerregio Amsterdam kan deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen, als bedoeld in de 
artikelen 93 en 96 van de wet.

Artikel 14
vervallen

Artikel 15

Ter uitvoering van de taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, algemene maatregel van 
bestuur, dan wel deze regeling aan de Vervoerregio Amsterdam zijn opgedragen, heeft het Dagelijks 
Bestuur de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang handhaving overeenkomstig Titel III, 
hoofdstuk VIII, paragraaf 4, van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht.
 

Artikel 15a

1. Bij het opstellen van een ontwerp van een plan pleegt het dagelijks bestuur, voor zover daarvoor 
geen andere wettelijke voorschriften gelden, overleg met de colleges van burgemeester en 
wethouders van de deelnemende gemeenten en met daarvoor in aanmerking komende besturen, 
instellingen, diensten en personen en doet hiervan in een bijlage bij dit ontwerp verantwoording.
2. a. Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp van een plan voorlopig vast.

b. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van een plan na de voorlopige vaststelling aan de 
raden van de deelnemende gemeenten, die hun beschouwingen binnen drie maanden ter kennis 
van de regioraad brengen.
c. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de informatievoorziening en het maken van afspraken 
ten behoeve van de inspraak over een ontwerpplan. De regioraad kan daartoe algemene regels 
stellen.
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3. a. Binnen drie maanden na het verstrijken van de in het vorige lid vermelde termijn beslist de 
regioraad omtrent de vaststelling van het plan.
b. Indien tegen het ontwerp van een plan bezwaren zijn ingediend of de regioraad
bij de vaststelling van het plan afwijkt van het ontwerp, wordt het besluit tot vaststelling met 
redenen omkleed.
c. Een plan wordt terstond na de vaststelling door de regioraad medegedeeld aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten.

Hoofdstuk V HET BESTUUR

Artikel 16

Het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit:
a. het algemeen bestuur, zijnde de regioraad;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

Afdeling a: De regioraad

Paragraaf 1: De samenstelling van de regioraad

Artikel 17

1. De leden van de regioraad worden door de raden van de deelnemende gemeenten, uit hun midden 
de voorzitters inbegrepen en uit de wethouders aangewezen. Daarbij wordt de volgende maatstaf in 
acht genomen:
voor gemeenten tot 20.000 inwoners 1 lid
voor gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners 2 leden
voor gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners 3 leden
voor gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners 4 leden
voor gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners 5 leden
en voor elke volgende 40.000 inwoners
of een gedeelte daarvan 1 lid extra
met dien verstande dat de gemeenteraad van Amsterdam met behoud van het stemgewicht maar de 
helft van het aantal leden aanwijst op basis van bovenstaande maatstaf.
2. De leden, aangewezen door de raden van gemeenten met minder dan 20.000 40.000 inwoners, 
kunnen zich laten vervangen door een als zodanig door de raad van de desbetreffende gemeente, 
gelijktijdig aangewezen plaatsvervangend lid. Op plaatsvervangende leden zijn de bepalingen van 
deze afdeling van overeenkomstige toepassing.
3. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de laatstelijk door het 
Centraal bureau voor de statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
4. Artikel 8, tweede lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 18

Het lidmaatschap van de regioraad is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of 
vanwege het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam of van een gemeente aangesteld of daaraan 
ondergeschikt.

Artikel 19

De raden van de deelnemende gemeenten bevorderen, dat de politieke representativiteit van de 
regioraad zoveel mogelijk overeenkomt met de politieke verhoudingen in het samenwerkingsgebied. 

Artikel 20

1. De raad van een deelnemende gemeente beslist in de eerste vergadering van elke zittingsperiode 
over de aanwijzing van een nieuw lid c.q. nieuwe leden van de regioraad.
2. Zo spoedig mogelijk na de aanwijzing van de leden door de gemeenteraden, doch uiterlijk binnen 
twee maanden daarna, komt de regioraad in eerste vergadering bijeen.
3. Het lidmaatschap van de regioraad eindigt op de dag waarop de regioraad in nieuwe samenstelling 
voor de eerste vergadering bijeenkomt. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van 
rechtswege, zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad uit wiens midden men is 
aangewezen dan wel ophoudt wethouder of secretaris van de desbetreffende deelnemende 
gemeente te zijn.

Artikel 21

1. Indien tussentijds een plaats van een lid van de regioraad openvalt, wijst de gemeenteraad die het 
aangaat in zijn eerstvolgende vergadering of indien dit niet mogelijk is, ten spoedigste daarna, een 
nieuw lid aan.
2. Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende deelnemende gemeente 
geeft van een benoeming binnen acht dagen schriftelijk kennis aan de regioraad en aan de 
benoemde.
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Artikel 22

Indien de aanwijzing van een lid van de regioraad tussentijds niet meer in overeenstemming is met 
artikel 17, eerste lid, van de regeling wijst c.q. wijzen de raad c.q. de raden van de desbetreffende 
gemeente(n), zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

 
Artikel 23

Het lid, dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreding opengevallen plaats tot lid van 
de regioraad is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats het is benoemd, 
zou hebben moeten aftreden.

Artikel 24

Onverminderd het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de regeling eindigt het lidmaatschap van de 
regioraad eveneens op het moment van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van de 
gemeente die het lid vertegenwoordigt.

Artikel 25

1. Een lid van de regioraad kan te allen tijde ontslag nemen.
Hij deelt dit mede aan de voorzitter. Deze geeft hiervan onverwijld kennis aan de raad van de 
gemeente, die hem heeft aangewezen.
2. Hij, die zijn ontslag heeft genomen, blijft zijn functie waarnemen, totdat zijn opvolger is benoemd 
en deze de benoeming heeft aanvaard.
3. Hij, die ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad van een deelnemende gemeente, houdt tevens 
op lid te zijn van de regioraad, het dagelijks bestuur of een commissie.
4. Een gemeenteraad kan een door hem aangewezen lid tussentijds ontslaan als dit het vertrouwen 
van de gemeenteraad niet meer bezit. Daarbij wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 49 en 
50 van de Gemeentewet.

Paragraaf 2: De werkwijze

Artikel 26

1. Op het houden en de orde van de vergaderingen van de regioraad is het gestelde in artikel 22 van 
de wet van toepassing.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de wet vergadert de regioraad voorts zo 
dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of wanneer
tenminste tien leden van de regioraad zulks nodig achten. In het laatste geval wordt de vergadering 
gehouden binnen een maand nadat de met redenen omklede aanvraag daartoe de voorzitter heeft 
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bereikt.

Artikel 27

Met betrekking tot het opleggen van geheimhouding is artikel 23 van de wet van toepassing.

Artikel 28

1. Elk lid van de regioraad heeft in de vergadering één stem. Elk lid van de Regioraad dat door de 
gemeenteraad van Amsterdam is aangewezen heeft in de vergadering twee stemmen, alle andere 
leden van de Regioraad hebben in de vergadering één stem;
2. In een overdrachtsregeling, als bedoeld in artikel 50 van de regeling, kan worden bepaald dat een 
lid van de regioraad met betrekking tot de desbetreffende taak c.q. bevoegdheid in de vergadering 
geen stem heeft.

Paragraaf 3: Vergoedingen

Artikel 29

1. De leden van de regioraad kunnen een door de regioraad vast te stellen tegemoetkoming in de 
kosten en, voor zover zij niet de functie van wethouder, burgemeester, vervullen, een vergoeding 
voor hun werkzaamheden ontvangen. Bij de vaststelling van deze tegemoetkoming en vergoeding 
wordt het gestelde in artikel 21 van de wet in acht genomen.
2. De regioraad kan voorts een tegemoetkoming in of vergoeding van bijzondere kosten en andere 
financiële voorzieningen vaststellen, die verband houden met de vervulling van het lidmaatschap van 
de regioraad.
 

Paragraaf 4: Informatie en verantwoording

Artikel 30 

De regioraad bepaalt de wijze waarop openbare bekendmakingen als bedoeld in deze regeling 
plaatsvinden.

Artikel 31
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1. Een lid van de regioraad geeft de gemeenteraad, die hem of haar als lid heeft aangewezen, 
schriftelijk dan wel op nader door die raad te bepalen wijze, de door één of meer leden van die raad 
verlangde inlichtingen.
2. Een lid van de regioraad is aan de gemeenteraad, die hem of haar als lid heeft aangewezen, 
verantwoording verschuldigd voor het door hem of haar in de regioraad gevoerde beleid.
Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door de betrokken gemeenteraad nader te 
stellen regels.
3. De regioraad geeft binnen drie maanden aan de raden van de deelnemende gemeenten de door 
één of meer leden van die raden schriftelijke gevraagde inlichtingen.

Paragraaf 5: Bevoegdheden van de regioraad

Artikel 32

Aan de regioraad behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze regeling en met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet, zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur, 
de voorzitter of een commissie.

Afdeling b: Het dagelijks bestuur

Paragraaf 1: De samenstelling van het dagelijks bestuur

Artikel 33

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van de regioraad en zes drie door de regioraad uit zijn 
midden aan te wijzen leden, met dien verstande dat:
- twee een leden één lid afkomstig zijn is uit het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Amsterdam;
- één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit 
Zaanstreek-Waterland;
- één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit 
Amstelland-Meerlanden.
- twee leden afkomstig zijn uit de gemeenten, die deel uitmaken van het Amstelland- en 
Meerlandenoverleg;
- één lid afkomstig is uit de gemeenten, die deel uitmaken van het Intergemeentelijk 
samenwerkingsorgaan Waterland.

 

Artikel 34
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1. De in artikel 33 van de regeling genoemde aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur vindt 
plaats op voordracht van de colleges van de deelnemende gemeenten via de voorzitter van de 
regioraad, met inachtneming van het bepaalde in artikel 33.
2. Met betrekking tot de leden van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 40, 41, 46 en 47 van de 
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop de regioraad de leden van het 
nieuw te vormen dagelijks bestuur aanwijst.
4. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt kiest de regioraad zo 
spoedig mogelijk een nieuw lid. Artikel 33 van de regeling is daarbij opnieuw van toepassing.
Gaat het openvallen van een plaats in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een 
plaats in de regioraad, dan kan deze raad het kiezen van een nieuw lid in het dagelijks bestuur 
uitstellen totdat de opengevallen plaats in de regioraad weer zal zijn bezet.
5. Degene, die als lid van het dagelijks bestuur tussentijds ontslag neemt, blijft zijn functie 
waarnemen totdat zijn opvolger zijn benoeming heeft aanvaard.
6. Tussentijds verlies van en schorsing in het lidmaatschap van de regioraad brengt verlies van, 
onderscheidenlijk schorsing in het lidmaatschap van het dagelijks bestuur mede.

Artikel 35

Indien afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur van langdurige aard wordt verwacht, dan wel 
de voorzitter gedurende een naar verwachting langdurige termijn wordt vervangen op een wijze, 
bedoeld in artikel 42, derde lid, van de regeling kan de regioraad in de tijdelijke vervanging van dat lid 
c.q. van hem die de voorzitter vervangt voorzien.

Paragraaf 2: De werkwijze

Artikel 36

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden dit nodig 
oordelen.
2. a. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem. 

b. De artikelen 22, 28, en 56 t/m 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat bij staking van stemmen anders dan over personen voor het doen van 
benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de voorzitter geen doorslaggevende stem heeft. In 
dat geval is artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing.

3. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast, dat aan de regioraad wordt toegezonden. 
4. Artikel 60 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
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Paragraaf 3: Vergoedingen

Artikel 37

Ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur is het gestelde in artikel 29 van de regeling van 
toepassing.

Paragraaf 4: De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Artikel 38

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen:
a. het voorbereiden van alles waarover in de vergadering van de regioraad zal worden beraadslaagd 
en besloten;
b. het uitvoeren van de besluiten van de regioraad;
c. het beheer van de inkomsten en uitgaven van de Vervoerregio Amsterdam;
d. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen voor de controle op het geldelijk beheer en de 
boekhouding;
e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, ook alvorens is besloten tot het voeren van een 
rechtsgeding en het doen van alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of 
bezit; het bezit daartoe de wettelijke bevoegdheden, artikel 160 van de Gemeentewet is van 
toepassing;
f. het, binnen het raam van de door de regioraad vastgestelde formatie van het personeel van de 
Vervoerregio Amsterdam, benoemen c.q. te werk stellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht en het schorsen en ontslaan van personeel in dienst van de Vervoerregio Amsterdam, een en 
ander behoudens het bepaalde in artikel 49 van de regeling en verder voor zover de regioraad zich de 
desbetreffende bevoegdheden niet heeft voorbehouden;
g. het houden van een gedurig toezicht op al wat de Vervoerregio Amsterdam aangaat;
h. het voorstaan van de belangen van de Vervoerregio Amsterdam bij hogere overheden en andere 
instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de Vervoerregio Amsterdam van belang is.
2. Het dagelijks bestuur oefent, indien de regioraad daartoe besluit en naar door deze te stellen 
regels, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet, de aan de regioraad 
toekomende bevoegdheden uit, met uitzondering van:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. vervallen;
d. vervallen.

Artikel 39

1. Wanneer medewerking aan de uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur of 
provinciale verordeningen aan de orde is, wordt deze medewerking verleend door het dagelijks 
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bestuur, tenzij deze uitdrukkelijk van de regioraad of de voorzitter wordt gevraagd.
2. De medewerking bestaande uit het maken van verordeningen, wordt evenwel verleend door de 
regioraad, tenzij deze uitdrukkelijk van het dagelijks bestuur of van de voorzitter wordt gevorderd.

Paragraaf 5: Informatie en verantwoording

Artikel 40

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden geeft de regioraad de door één of meer leden daarvan 
gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang.
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden legt op verzoek van de regioraad verantwoording af over 
het door het dagelijks bestuur of door hem of haar gevoerde bestuur.
3. De regioraad kan een lid van het dagelijks bestuur ontslaan als deze het vertrouwen van de 
regioraad niet meer bezit.
Daarbij wordt gehandeld conform artikel 50 van de Gemeentewet. Artikel 49, tweede volzin, van de 
Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 41

1. Het dagelijks bestuur biedt de regioraad jaarlijks vóór 1 15 juli een verslag van de werkzaamheden 
van de Vervoerregio Amsterdam over het afgelopen jaar ter vaststelling aan.
2. Het dagelijks bestuur zendt het verslag binnen veertien dagen na de vaststelling toe aan de raden 
van de deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten. 

Afdeling c: De voorzitter

Paragraaf 1: De verkiezing van de voorzitter

Artikel 42

1. De regioraad wijst uit zijn midden de burgemeester van Amsterdam aan tot een voorzitter aan van 
de Vervoerregio Amsterdam.
2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door een door het dagelijks 
bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid.

Artikel 43
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De voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam is tevens voorzitter van de regioraad en het dagelijks 
bestuur.

Paragraaf 2: Vergoedingen

Artikel 44

Ten aanzien van de vergoeding van zijn werkzaamheden en het toekennen van een tegemoetkoming 
in de kosten is het gestelde in artikel 29 van de regeling van toepassing.

Paragraaf 3: De taken en bevoegdheden van de voorzitter

Artikel 45

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de regioraad en het dagelijks 
bestuur.
2. Hij tekent de stukken, die van de regioraad en het dagelijks bestuur uitgaan.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de Vervoerregio Amsterdam in en buiten rechte. Hij kan deze 
vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.
4. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemende gemeente die partij is in een geding of bij 
een buitengerechtelijke rechtshandeling, waarbij de Vervoerregio Amsterdam is betrokken, oefent 
een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dat bestuur die bevoegdheid uit.

Paragraaf 4: Informatie en verantwoording

Artikel 46

1. De voorzitter geeft aan de regioraad de door één of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen, 
waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang en/of wettelijke bepalingen.
2. De voorzitter legt op verzoek van de regioraad verantwoording af over het door hem gevoerde 
beleid.

Hoofdstuk VI COMMISSIES EN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG

Artikel 47 Commissies
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1. De regioraad kan commissies van advies en/of commissies met het oog op de behartiging van 
bepaalde belangen en/of commissies instellen.
2. Ten aanzien van commissies wordt artikel 24, onderscheidenlijk artikel 25 van de wet toegepast.

Artikel 48 Portefeuillehouder overleg

1. Voor het in artikel 4 van de regeling genoemde belang en voorts voor daartoe door de regioraad te 
bepalen belangen, kan een overleg bestaan van portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten 
en/of vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden van deelnemende gemeenten, genaamd: 
portefeuillehouder overleg.
2. Voorzitter van het portefeuillehouder overleg is het dagelijks bestuurslid dat het werkterrein van 
het portefeuillehouder overleg in dat bestuur behartigt.
3. De regioraad regelt de samenstelling, de werkwijze en de openbaarheid van vergaderingen van een 
portefeuillehouder overleg, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel.
4. Een portefeuillehouder overleg bespreekt desgewenst de ontwikkelingen op zijn werkterrein en 
kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de bestuursorganen van de Vervoerregio 
Amsterdam.
5. Adviezen aan de deelnemende gemeentebesturen worden door tussenkomst van het dagelijks 
bestuur uitgebracht.

HOOFDSTUK VII PERSONEEL EN ORGANISATIE

Artikel 49

1. de Vervoerregio Amsterdam heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een secretaris 
staat.
2. De regioraad beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris.
3. De regioraad kan voor de secretaris een instructie vaststellen. 
4. De secretaris staat de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter, alsmede de door hen 
ingestelde commissies en de portefeuillehouders overleggen bij de uitoefening van hun taak terzijde. 
Hij is in de vergaderingen van de regioraad en het dagelijks bestuur aanwezig.
5. De regioraad regelt de vervanging van de secretaris.
6. Alle stukken uitgaande van de regioraad en het dagelijks bestuur worden door de secretaris mede 
ondertekend.
7. De regioraad regelt de bezoldiging van de secretaris. 
8. Hoofdstuk VII van de Gemeentewet is op de secretaris van overeenkomstige toepassing, voor zover 
de voorgaande bepalingen niet reeds voorzien in het in dat hoofdstuk geregelde.
9. De overige ambtenaren, alsmede het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.
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10. De regioraad stelt een verordening vast omtrent de ambtelijke organisatie.
11. De regioraad regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 
Ambtenarenwet de rechtspositie van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
12. Voor de in het vorige lid bedoelde rechtspositie, gelden zolang de regioraad daarin niet zelf heeft 
voorzien, de rechtspositieregels van de gemeente Amsterdam. 

HOOFDSTUK VIII UITBREIDING BELANGEN / VERANDERING BESTAANDE 
BEVOEGDHEDEN
/ OVERDRACHT NIEUWE GEMEENTELIJKE BEVOEGDHEDEN

Artikel 50

1. Op initiatief van een van de bestuursorganen van een gemeente of van de Vervoerregio 
Amsterdam kan:
a. uitbreiding van het belang als bedoeld in artikel 4 van de regeling;
b. verandering in bevoegdheden als bedoeld in artikel 6 van de regeling;
c. overdracht van nieuwe gemeentelijke bevoegdheden als bedoeld in artikel 7 van de regeling 
plaatsvinden.
2. Het dagelijks bestuur pleegt daartoe overleg met alle colleges en eventueel met andere daarvoor 
in aanmerking komende besturen, instellingen, diensten en personen.
3. Het dagelijks bestuur legt de in het eerste lid bedoelde uitbreiding van het belang dan wel 
verandering in bevoegdheden vast in een ontwerp-wijziging van de regeling. Artikel 66 van de 
regeling vindt daarbij toepassing.
4. Ingeval van overdracht van een nieuwe gemeentelijke bevoegdheid met daarbij behorende overige 
bevoegdheden wordt deze opgenomen in een overdrachtsregeling welke aan de betrokken 
bestuursorganen van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.
5. De voorstellen vermelden in elk geval voor welke gemeenten de overdrachtsregeling zal gelden, 
alsmede de wijze van kostenverdeling en bevat een bepaling over het al dan niet deelnemen aan 
stemmingen, voortvloeiende uit de overdrachtsregeling voor leden, afkomstig uit niet aan de 
overdrachtsregeling deelnemende gemeente(n).
6. De regioraad beslist over aanvaarding van een door gemeenten overgedragen bevoegdheid en 
regelt de daaruit voortvloeiende gevolgen, de financiële en personele daaronder begrepen.
7. Indien de bestuursorganen van een deelnemende gemeente van mening zijn dat een overdracht 
als bedoeld in dit artikel voor hun gemeente ongedaan moet worden gemaakt, wenden zij zich met 
een gemotiveerd verzoek tot de regioraad.
8. De regioraad beslist omtrent dit verzoek. Deze beslissing wordt met redenen omkleed ter kennis 
gebracht van de betrokken gemeente.
9. Bij inwilliging van het verzoek, regelt de regioraad, de gevolgen van het in het vorige lid bedoelde 
besluit, de financiële gevolgen daaronder begrepen.
10. Bij wijziging van een overdrachtsregeling vindt artikel 67 van de regeling toepassing.
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HOOFDSTUK IX MEDEDELINGSPLICHT VAN DE BESTUREN VAN DE 
DEELNEMENDE GEMEENTEN

Artikel 51

1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten doen het dagelijks bestuur mededeling van bij hen in voorbereiding zijnde maatregelen 
en plannen, die voor de taakvervulling van de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn.
2. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen kunnen over bij hen in voorbereiding zijnde 
maatregelen en plannen, die voor de taakvervulling van de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn 
het gevoelen vragen van het betrokken bestuursorgaan van de Vervoerregio Amsterdam.
3. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam kunnen hun zienswijze omtrent maatregelen 
en plannen als bedoeld in het eerste lid, ook ongevraagd aan het betrokken gemeentebestuur 
kenbaar maken.
4. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen zijn verplicht te voldoen aan een verzoek van de 
bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam inlichtingen te verschaffen omtrent plannen en 
maatregelen die voor de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn.
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HOOFDSTUK X FINANCIËLE BEPALINGEN

Paragraaf 1 Financieel beleid en beheer

Artikel 52

1. De regioraad stelt regels vast met betrekking tot de inrichting van de financiële organisatie 
alsmede met betrekking tot de uitgangspunten van het financieel beleid, het financieel beheer, de 
financiële administratie en de controle.
2. Deze regels bevatten in elk geval een beschrijving van:

a. het bestuurlijk begrotings- en verantwoordingsinstrumentarium;
b. het begrotings- en budgetbeheer;
c. de wijze waarop de financiering plaatsvindt;
d. het reservebeleid;
e. de wijze waarop de waardering en afschrijving van activa plaatsvindt;
f. de wijze waarop de controle plaatsvindt op de financiële organisatie, het financieel beheer en 

de financiële administratie.

 

Paragraaf 2: De begroting

Artikel 53

1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de 
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 
aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. De regioraad stelt jaarlijks vóór 1 juli augustus de begroting vast voor het eerstvolgende 
begrotingsjaar.

Alvorens hiertoe over te gaan wordt de procedure als omschreven in de artikelen 34, 34a, 34b en 35 
van de wet gevolgd.
3. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval 
voor 1 augustus, aan gedeputeerde staten.

Artikel 54

1. De deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van de geldleningen, 
aan te gaan door de Vervoerregio Amsterdam voor de uitvoering van zijn taak, in verhouding tot het 
inwonertal op 1 januari van het dienstjaar waarin de geldlening wordt aangegaan (uitgedrukt in een 
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veelvoud van duizend naar boven afgerond). Zodanige geldleningen mogen de geldgevers geen 
rendement geven dat hoger is dan het rendement van de geldleningen, welke tegelijkertijd worden 
aangeboden door de NV. Bank Nederlandse gemeenten.

Artikel 55
vervallen

Artikel 56
 

Met betrekking tot wijziging van de begroting zijn de voorgaande artikelen zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing met uitzondering van genoemde data in artikel 53 van de regeling. 

Artikel 57
vervallen

Paragraaf 3: De jaarrekening

Artikel 58

1. Het dagelijks bestuur zendt de conceptjaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het 
afgelopen kalenderjaar voor 15 april van het daaropvolgende jaar aan de raden van de 
gemeenten. 

2. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijzen op de 
ontwerpjaarrekening kenbaar maken bij het algemeen bestuur.

3. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in 
rechte gebleken valsheid in geschrift of andere omstandigheden.

4. Terstond na de vaststelling zendt de regioraad de jaarstukken ter kennisneming aan de raden van 
de gemeenten.

5. Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken, vergezeld van een accountantsverklaring en een 
verslag van bevindingen zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, binnen twee weken 
na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de 
jaarstukken betrekking hebben, aan gedeputeerde staten.

Artikel 59
vervallen
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Artikel 60
vervallen

Artikel 61

De regioraad kan besluiten tot vorming van een fonds, strekkende tot het reserveren van andere dan 
gemeentelijke gelden. De met gelden in het fonds gekweekte rente wordt in dit fonds gestort.

HOOFDSTUK XI GESCHILLEN

Artikel 62

1. De regioraad beslist omtrent geschillen over de toepassing, in de ruimste zin, van de regeling, voor 
zover zij niet behoren tot die, vermeld in artikel 112, eerste lid, van de Grondwet of tot die, waarvan 
de beslissing krachtens artikel 112, tweede lid, van de Grondwet is opgedragen hetzij aan de 
rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. Artikel 28 van de 
wet is niet van toepassing.
2. Alvorens een beslissing, als bedoeld in het eerste lid, te nemen legt de regioraad een dergelijk 
geschil om advies voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.
3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies aan de 
regioraad uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.
4. Hangende het onderzoek van het geschil kan het besluit, dat onderwerp van het geschil uitmaakt, 
op verzoek van het belanghebbende bestuur door de regioraad worden geschorst op grond dat de 
uitvoering van het besluit voor dat bestuur een onevenredig nadeel met zich zou brengen in 
verhouding tot het door een onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang. Deze 
schorsing vervalt, zodra door de regioraad is beslist op het geschil of op een ander tijdstip, door de 
regioraad aangegeven bij de beslissing van het geschil.

Artikel 63

1. De Vervoerregio Amsterdam kent een klachtenregeling voor klachten over de wijze waarop de 
Vervoerregio Amsterdam zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een klager heeft gedragen.
2. Voor de behandeling van klachten op grond van artikel 9:18, eerste lid van de Algemene wet 
bestuursrecht is de Ombudsman Metropool Amsterdam aangewezen.

HOOFDSTUK XII HET ARCHIEF

Artikel 64

Ten aanzien van de archiefbescheiden van de Vervoerregio Amsterdam zijn de voorschriften omtrent 
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de zorg, de bewaring en het beheer daarvan, alsmede die omtrent het toezicht daarop, zoals deze 
voor de gemeente Amsterdam zijn of nader zullen worden vastgesteld, van overeenkomstige 
toepassing.

HOOFDSTUK XIII TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 65

1. Toetreding van gemeenten kan plaatsvinden op verzoek van de regioraad en op hun verzoek bij 
een besluit van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de 
desbetreffende gemeente, indien de raden, het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende gemeenten het verzoek 
inwilligen.
2. Aan de toetreding kunnen door de regioraad voorwaarden worden verbonden.
3. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand nadat de besturen van de deelnemende 
gemeenten op de gebruikelijke wijze hebben zorg gedragen voor de bekendmaking van de regeling, 
met inachtneming van de datum van ingang vermeld in het besluit.
4. De raad van de toegetreden gemeente doet zo spoedig mogelijk de nodige benoemingen 
overeenkomstig artikel 17 en volgende van deze regeling. Behoudens eerdere beëindiging van het 
lidmaatschap treden de benoemden af op het
tijdstip waarop de dan zitting hebbende leden van de regioraad aftreden.

Artikel 66

1. Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van een daartoe strekkend besluit van 
de bestuursorganen van die gemeente aan de regioraad.
2. Tenzij de regioraad een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet eerder plaatsvinden dan 
tegen 31 december van het tweede kalenderjaar nadat de uittreding door besturen van de 
deelnemende gemeenten op de gebruikelijke wijze hebben zorg gedragen voor de bekendmaking, 
met inachtneming van de datum van ingang vermeld in het besluit.
3. De regioraad regelt de gevolgen van de uittreding, de financiële en personele gevolgen daaronder 
begrepen. 

Artikel 67

1. Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door de regioraad, al dan niet op 
initiatief van de bestuursorganen van een deelnemende gemeente.
2. Een wijziging is tot stand gekomen zodra de raden, de colleges en de burgemeesters van tenminste 
twee derde van het aantal deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende tenminste twee derde 
van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze wijziging 
hebben besloten.
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3.Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt de wijziging van de regeling tijdig in alle deelnemende 
gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 
Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
4. De wijziging van de regeling treedt in werking op de in de regeling aangegeven dag en treedt niet in 
werking voordat zij is bekendgemaakt.  

Artikel 68

1. a. De regeling wordt opgeheven zodra de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en 
de burgemeesters van tenminste twee derde van het aantal deelnemende gemeenten, 
vertegenwoordigende tenminste twee derde van het aantal inwoners van het 
samenwerkingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze opheffing hebben besloten.

b. Een besluit, als bedoeld onder a, kan niet eerder worden genomen dan nadat de regioraad 
daarover zijn mening heeft kenbaar gemaakt.

2. De opheffing gaat niet eerder in dan nadat de besluiten door de besturen van de deelnemende 
gemeenten op gebruikelijke wijze zijn bekend gemaakt, met inachtneming van de datum van ingang 
vermeld in het besluit. 
3. Ingeval van opheffing van de regeling besluit de regioraad tot liquidatie en stelt hij daarvoor de 
nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken.
4. Het liquidatieplan wordt door de regioraad, de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten 
gehoord, vastgesteld.
5. Het liquidatieplan voorziet in ieder geval ook in de financiële en overige gevolgen die de opheffing 
voor het personeel heeft.
6. Zo nodig blijven de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam ook na het tijdstip van de 
opheffing in functie totdat de liquidatie is beëindigd.

HOOFDSTUK XIV SLOTBEPALINGEN

Artikel 69

1. Het gemeentebestuur van Amsterdam draagt zorg voor de toezending, als bedoeld in artikel 26 van 
de wet.
2. De besturen van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de opname in het gemeentelijke 
register, als bedoeld in artikel 27 van de wet binnen 14 dagen na bekendmaking van de regeling met 
in achtneming van het bepaalde in het derde lid.
3. Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt de regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten 
bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 Gemeentewet is 
van overeenkomstige toepassing.
4. de regeling blijft van kracht en terugwerken tot 1 mei 1992, behoudens de onderdelen die op een 
later moment zijn gewijzigd en in werking getreden.

Artikel 70
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Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio 
Amsterdam."
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Wettelijke grondslag 11e wijziging; Wet gemeenschappelijke regelingen

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de regeling: de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam;
b. de Vervoerregio Amsterdam: de gemeenschappelijke regeling bedoeld in hoofdstuk 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, dat ziet op Regelingen tussen gemeenten;
c. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten Noord-Holland;
d. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
e. de deelnemende gemeenten: de gemeenten, gelegen in het samenwerkingsgebied;
f. Zaanstreek -Waterland: de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, 
Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
g. Amstelland-Meerlanden: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-
Amstel, Uithoorn.
h. Besluit Vervoerregio: de algemene maatregel van bestuur (Staatsblad 2014 nummer 559) die op 
grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, zoals dit artikel gewijzigd is bij de 
Wet afschaffing plusregio’s, geldt;
2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van 
"de gemeente",  "de raad", "het college", en "de burgemeester", onderscheidenlijk: de Vervoerregio 
Amsterdam, de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK II DE VERVOERRREGIO AMSTERDAM 

Artikel 2

Er is een gemeenschappelijk openbaar lichaam, genaamd: Vervoerregio Amsterdam.

Artikel 3

1. De Vervoerregio Amsterdam is gevestigd te Amsterdam.
2. Het gebied waarvoor deze regeling geldt, omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
3. De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Amsterdam 
en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, 
Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, 
Waterland, Wormerland en Zaanstad. 

HOOFDSTUK III TE BEHARTIGEN BELANGEN



4

Artikel 4

1. De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is 
bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die 
voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000, en de Wet lokaalspoor. 
2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’. 

HOOFDSTUK IV BEVOEGDHEDEN

Artikel 5

Ter behartiging van het in artikel 4 genoemde belang,  alsmede ter uitvoering van de wet en daarop 
berustende wettelijke (uitvoerings-)maatregelen, is de Vervoerregio Amsterdam  bevoegd tot:
a. het aangeven van hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het gebied door middel van 
planning, sturing en coördinatie,
b. uitvoering van gemeentelijke taken, die aan de Vervoerregio Amsterdam zijn overgedragen,
c. het verlenen van diensten, 
d. uitoefening van taken van rijk en/of provincie(s), wanneer de Vervoerregio Amsterdam daartoe in 
staat wordt gesteld.

Artikel 6

De taken, als bedoeld in artikel 5, onder a, houden het volgende in:

Verkeer en vervoer
a. De regioraad stelt een regionaal verkeers- en vervoersplan vast, dat met het oog op de bevordering 
van de bereikbaarheid en de leefbaarheid richting geeft aan de door het dagelijks bestuur te nemen 
beslissingen inzake verkeer en vervoer en op grond waarvan het dagelijks bestuur aan de 
deelnemende gemeenten aanwijzingen kan geven met betrekking tot het door die gemeenten ter 
zake te voeren beleid.
b. De deelnemende gemeenten dragen, voor zover zij daarover beschikken, hun bevoegdheden 
inzake lokaal openbaar vervoer over aan de Vervoerregio Amsterdam.
c. De Vervoerregio Amsterdam draagt ter uitvoering van het regionaal verkeers- en vervoersplan zorg 
voor de verwerving en verdeling van rijksmiddelen op grond van de wet, de Wet personenvervoer 
2000 en de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds en andere wettelijke regelingen, zoals bepaald in 
het Besluit Vervoerregio.

Artikel 7 Overgedragen taken

1. De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling houdt in, dat het dagelijks 
bestuur taken en bevoegdheden uitoefent, welke door de deelnemende gemeenten zijn 
overgedragen met toepassing van artikel 50 van de regeling.
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2. Aan de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam behoren, met betrekking tot de in het 
eerste lid bedoelde taken, alle aan de gemeentebesturen toekomende bevoegdheden, voor zover 
niet bij de regeling of de wet uitgezonderd.
3. Voor zover een op grond van dit artikel vastgestelde verordening voorziet in hetzelfde onderwerp 
als een verordening van een deelnemende gemeente, regelt eerstbedoelde verordening de 
onderlinge verhouding. De regioraad kan daarbij bepalen, dat de verordening van een deelnemende 
gemeente voor het hele gebied, dan wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk ophoudt te 
gelden.

Artikel 8 Dienstverlening

1. De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5, onder c, van de regeling houdt in dat de Vervoerregio 
Amsterdam desgevraagd en wanneer de regioraad daarmee instemt, diensten kan verlenen ten 
behoeve van één of meer deelnemende gemeenten.
2. Een besluit tot dienstverlening vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige 
voorwaarden, waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan.
3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis van de deelnemende gemeente gebracht.

Artikel 9

1. Bevoegdheden, als bedoeld in artikel 5, onder d, van de regeling zijn bevoegdheden van rijk en/of 
provincie, die hetzij in medebewind, hetzij door overdracht, hetzij door aanvaarding op basis van 
overeenkomst of gemeenschappelijke regeling, aan de Vervoerregio Amsterdam worden toegekend.
2. Artikel 50 van de regeling is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

Voor de behartiging van het in artikel 4 genoemde belang is het dagelijks bestuur bevoegd tot:
a. het reageren op rijks- en provinciale nota's en plannen, die voor het samenwerkingsgebied van 
belang zijn,
b. het vertegenwoordigen van het samenwerkingsgebied,
c. het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies.

Artikel 11

1. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam komen alle bevoegdheden toe, die het 
gemeenschappelijk openbaar lichaam van rechtswege bezit om als rechtspersoon aan het 
maatschappelijk verkeer deel te nemen.
2. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam kunnen de uitoefening van bevoegdheden 
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als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2 van de regeling voor het gebied van een of meer gemeenten 
opdragen aan de bestuursorganen van een of meer deelnemende gemeenten, indien dit in het 
belang is van een verbetering van de praktijk van de uitoefening van die bevoegdheden en voor zover 
die bevoegdheden zich naar hun aard en schaal daartoe lenen en die bestuursorganen daarmee 
instemmen.

Artikel 12

Vervallen 

Artikel 13

De Vervoerregio Amsterdam kan deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen, als bedoeld in de 
artikelen 93 en 96 van de wet.

Artikel 14
vervallen

Artikel 15

Ter uitvoering van de taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, algemene maatregel van 
bestuur, dan wel deze regeling aan de Vervoerregio Amsterdam zijn opgedragen, heeft het Dagelijks 
Bestuur de bevoegdheid tot toepassing van handhaving overeenkomstig Titel III, hoofdstuk VIII, 
paragraaf 4, van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht.
 

Artikel 15a

1. Bij het opstellen van een ontwerp van een plan pleegt het dagelijks bestuur, voor zover daarvoor 
geen andere wettelijke voorschriften gelden, overleg met de colleges van burgemeester en 
wethouders van de deelnemende gemeenten en met daarvoor in aanmerking komende besturen, 
instellingen, diensten en personen en doet hiervan in een bijlage bij dit ontwerp verantwoording.
2. a. Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp van een plan voorlopig vast.

b. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van een plan na de voorlopige vaststelling aan de 
raden van de deelnemende gemeenten, die hun beschouwingen binnen drie maanden ter kennis 
van de regioraad brengen.
c. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de informatievoorziening en het maken van afspraken 
ten behoeve van de inspraak over een ontwerpplan. De regioraad kan daartoe algemene regels 
stellen.

3. a. Binnen drie maanden na het verstrijken van de in het vorige lid vermelde termijn beslist de 
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regioraad omtrent de vaststelling van het plan.
b. Indien tegen het ontwerp van een plan bezwaren zijn ingediend of de regioraad
bij de vaststelling van het plan afwijkt van het ontwerp, wordt het besluit tot vaststelling met 
redenen omkleed.
c. Een plan wordt terstond na de vaststelling door de regioraad medegedeeld aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten.

Hoofdstuk V HET BESTUUR

Artikel 16

Het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit:
a. het algemeen bestuur, zijnde de regioraad;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

Afdeling a: De regioraad

Paragraaf 1: De samenstelling van de regioraad

Artikel 17

1. De leden van de regioraad worden door de raden van de deelnemende gemeenten, uit hun midden 
de voorzitters inbegrepen en uit de wethouders aangewezen. Daarbij wordt de volgende maatstaf in 
acht genomen:
voor gemeenten tot 20.000 inwoners 1 lid
voor gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners 2 leden
voor gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners 3 leden
voor gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners 4 leden
voor gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners 5 leden
en voor elke volgende 40.000 inwoners
of een gedeelte daarvan 1 lid extra
met dien verstande dat de gemeenteraad van Amsterdam met behoud van het stemgewicht maar de 
helft van het aantal leden aanwijst op basis van bovenstaande maatstaf.
2. De leden, aangewezen door de raden van gemeenten met minder dan 40.000 inwoners, kunnen 
zich laten vervangen door een als zodanig door de raad van de desbetreffende gemeente, gelijktijdig 
aangewezen plaatsvervangend lid. Op plaatsvervangende leden zijn de bepalingen van deze afdeling 
van overeenkomstige toepassing.
3. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de laatstelijk door het 
Centraal bureau voor de statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.
4. Artikel 8, tweede lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 18

Het lidmaatschap van de regioraad is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of 
vanwege het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam of van een gemeente aangesteld of daaraan 
ondergeschikt.

Artikel 19

De raden van de deelnemende gemeenten bevorderen, dat de politieke representativiteit van de 
regioraad zoveel mogelijk overeenkomt met de politieke verhoudingen in het samenwerkingsgebied. 

Artikel 20

1. De raad van een deelnemende gemeente beslist in de eerste vergadering van elke zittingsperiode 
over de aanwijzing van een nieuw lid c.q. nieuwe leden van de regioraad.
2. Zo spoedig mogelijk na de aanwijzing van de leden door de gemeenteraden, doch uiterlijk binnen 
twee maanden daarna, komt de regioraad in eerste vergadering bijeen.
3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid of 
voorzitter te zijn van de raad uit wiens midden men is aangewezen dan wel ophoudt wethouder of 
secretaris van de desbetreffende deelnemende gemeente te zijn.

Artikel 21

1. Indien tussentijds een plaats van een lid van de regioraad openvalt, wijst de gemeenteraad die het 
aangaat in zijn eerstvolgende vergadering of indien dit niet mogelijk is, ten spoedigste daarna, een 
nieuw lid aan.
2. Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende deelnemende gemeente 
geeft van een benoeming binnen acht dagen schriftelijk kennis aan de regioraad en aan de 
benoemde.

Artikel 22

Indien de aanwijzing van een lid van de regioraad tussentijds niet meer in overeenstemming is met 
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artikel 17, eerste lid, van de regeling wijst c.q. wijzen de raad c.q. de raden van de desbetreffende 
gemeente(n), zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

 
Artikel 23

Het lid, dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreding opengevallen plaats tot lid van 
de regioraad is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats het is benoemd, 
zou hebben moeten aftreden.

Artikel 24

Onverminderd het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de regeling eindigt het lidmaatschap van de 
regioraad eveneens op het moment van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van de 
gemeente die het lid vertegenwoordigt.

Artikel 25

1. Een lid van de regioraad kan te allen tijde ontslag nemen.
Hij deelt dit mede aan de voorzitter. Deze geeft hiervan onverwijld kennis aan de raad van de 
gemeente, die hem heeft aangewezen.
2. Hij, die zijn ontslag heeft genomen, blijft zijn functie waarnemen, totdat zijn opvolger is benoemd 
en deze de benoeming heeft aanvaard.
3. Hij, die ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad van een deelnemende gemeente, houdt tevens 
op lid te zijn van de regioraad, het dagelijks bestuur of een commissie.
4. Een gemeenteraad kan een door hem aangewezen lid tussentijds ontslaan als dit het vertrouwen 
van de gemeenteraad niet meer bezit. Daarbij wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 49 en 
50 van de Gemeentewet.

Paragraaf 2: De werkwijze

Artikel 26

1. Op het houden en de orde van de vergaderingen van de regioraad is het gestelde in artikel 22 van 
de wet van toepassing.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de wet vergadert de regioraad voorts zo 
dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of wanneer
tenminste tien leden van de regioraad zulks nodig achten. In het laatste geval wordt de vergadering 
gehouden binnen een maand nadat de met redenen omklede aanvraag daartoe de voorzitter heeft 
bereikt.



10

Artikel 27

Met betrekking tot het opleggen van geheimhouding is artikel 23 van de wet van toepassing.

Artikel 28

1.Elk lid van de Regioraad dat door de gemeenteraad van Amsterdam is aangewezen heeft in de 
vergadering twee stemmen, alle andere leden van de Regioraad hebben in de vergadering één stem;
2. In een overdrachtsregeling, als bedoeld in artikel 50 van de regeling, kan worden bepaald dat een 
lid van de regioraad met betrekking tot de desbetreffende taak c.q. bevoegdheid in de vergadering 
geen stem heeft.

Paragraaf 3: Vergoedingen

Artikel 29

1. De leden van de regioraad kunnen een door de regioraad vast te stellen tegemoetkoming in de 
kosten en, voor zover zij niet de functie van wethouder, burgemeester, vervullen, een vergoeding 
voor hun werkzaamheden ontvangen. Bij de vaststelling van deze tegemoetkoming en vergoeding 
wordt het gestelde in artikel 21 van de wet in acht genomen.
2. De regioraad kan voorts een tegemoetkoming in of vergoeding van bijzondere kosten en andere 
financiële voorzieningen vaststellen, die verband houden met de vervulling van het lidmaatschap van 
de regioraad.
 

Paragraaf 4: Informatie en verantwoording

Artikel 30 

De regioraad bepaalt de wijze waarop openbare bekendmakingen als bedoeld in deze regeling 
plaatsvinden.

Artikel 31

1. Een lid van de regioraad geeft de gemeenteraad, die hem of haar als lid heeft aangewezen, 
schriftelijk dan wel op nader door die raad te bepalen wijze, de door één of meer leden van die raad 
verlangde inlichtingen.
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2. Een lid van de regioraad is aan de gemeenteraad, die hem of haar als lid heeft aangewezen, 
verantwoording verschuldigd voor het door hem of haar in de regioraad gevoerde beleid.
Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door de betrokken gemeenteraad nader te 
stellen regels.
3. De regioraad geeft binnen drie maanden aan de raden van de deelnemende gemeenten de door 
één of meer leden van die raden schriftelijke gevraagde inlichtingen.

Paragraaf 5: Bevoegdheden van de regioraad

Artikel 32

Aan de regioraad behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze regeling en met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet, zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur, 
de voorzitter of een commissie.

Afdeling b: Het dagelijks bestuur

Paragraaf 1: De samenstelling van het dagelijks bestuur

Artikel 33

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie door de regioraad uit zijn midden aan te wijzen leden, met dien 
verstande dat:
- één lid afkomstig is uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;
- één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit 
Zaanstreek-Waterland;
- één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit 
Amstelland-Meerlanden.

 

Artikel 34

1. De in artikel 33 van de regeling genoemde aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur vindt 
plaats op voordracht van de colleges van de deelnemende gemeenten via de voorzitter van de 
regioraad, met inachtneming van het bepaalde in artikel 33.
2. Met betrekking tot de leden van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 40, 41, 46 en 47 van de 
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop de regioraad de leden van het 
nieuw te vormen dagelijks bestuur aanwijst.
4. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt kiest de regioraad zo 
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spoedig mogelijk een nieuw lid. Artikel 33 van de regeling is daarbij opnieuw van toepassing.
Gaat het openvallen van een plaats in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een 
plaats in de regioraad, dan kan deze raad het kiezen van een nieuw lid in het dagelijks bestuur 
uitstellen totdat de opengevallen plaats in de regioraad weer zal zijn bezet.
5. Degene, die als lid van het dagelijks bestuur tussentijds ontslag neemt, blijft zijn functie 
waarnemen totdat zijn opvolger zijn benoeming heeft aanvaard.
6. Tussentijds verlies van en schorsing in het lidmaatschap van de regioraad brengt verlies van, 
onderscheidenlijk schorsing in het lidmaatschap van het dagelijks bestuur mede.

Artikel 35

Indien afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur van langdurige aard wordt verwacht, dan wel 
de voorzitter gedurende een naar verwachting langdurige termijn wordt vervangen op een wijze, 
bedoeld in artikel 42, derde lid, van de regeling kan de regioraad in de tijdelijke vervanging van dat lid 
c.q. van hem die de voorzitter vervangt voorzien.

Paragraaf 2: De werkwijze

Artikel 36

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden dit nodig 
oordelen.
2. a. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem. 

b. De artikelen 22, 28, en 56 t/m 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat bij staking van stemmen anders dan over personen voor het doen van 
benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de voorzitter geen doorslaggevende stem heeft. In 
dat geval is artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing.

3. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast, dat aan de regioraad wordt toegezonden. 
4. Artikel 60 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 3: Vergoedingen

Artikel 37

Ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur is het gestelde in artikel 29 van de regeling van 
toepassing.
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Paragraaf 4: De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Artikel 38

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen:
a. het voorbereiden van alles waarover in de vergadering van de regioraad zal worden beraadslaagd 
en besloten;
b. het uitvoeren van de besluiten van de regioraad;
c. het beheer van de inkomsten en uitgaven van de Vervoerregio Amsterdam;
d. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen voor de controle op het geldelijk beheer en de 
boekhouding;
e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, ook alvorens is besloten tot het voeren van een 
rechtsgeding en het doen van alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of 
bezit; het bezit daartoe de wettelijke bevoegdheden, artikel 160 van de Gemeentewet is van 
toepassing;
f. het, binnen het raam van de door de regioraad vastgestelde formatie van het personeel van de 
Vervoerregio Amsterdam, benoemen c.q. te werk stellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht en het schorsen en ontslaan van personeel in dienst van de Vervoerregio Amsterdam, een en 
ander behoudens het bepaalde in artikel 49 van de regeling en verder voor zover de regioraad zich de 
desbetreffende bevoegdheden niet heeft voorbehouden;
g. het houden van een gedurig toezicht op al wat de Vervoerregio Amsterdam aangaat;
h. het voorstaan van de belangen van de Vervoerregio Amsterdam bij hogere overheden en andere 
instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de Vervoerregio Amsterdam van belang is.
2. Het dagelijks bestuur oefent, indien de regioraad daartoe besluit en naar door deze te stellen 
regels, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet, de aan de regioraad 
toekomende bevoegdheden uit, met uitzondering van:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. vervallen;
d. vervallen.

Artikel 39

1. Wanneer medewerking aan de uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur of 
provinciale verordeningen aan de orde is, wordt deze medewerking verleend door het dagelijks 
bestuur, tenzij deze uitdrukkelijk van de regioraad of de voorzitter wordt gevraagd.
2. De medewerking bestaande uit het maken van verordeningen, wordt evenwel verleend door de 
regioraad, tenzij deze uitdrukkelijk van het dagelijks bestuur of van de voorzitter wordt gevorderd.

Paragraaf 5: Informatie en verantwoording

Artikel 40
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1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden geeft de regioraad de door één of meer leden daarvan 
gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang.
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden legt op verzoek van de regioraad verantwoording af over 
het door het dagelijks bestuur of door hem of haar gevoerde bestuur.
3. De regioraad kan een lid van het dagelijks bestuur ontslaan als deze het vertrouwen van de 
regioraad niet meer bezit.
Daarbij wordt gehandeld conform artikel 50 van de Gemeentewet. Artikel 49, tweede volzin, van de 
Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 41

1. Het dagelijks bestuur biedt de regioraad jaarlijks vóór 15 juli een verslag van de werkzaamheden 
van de Vervoerregio Amsterdam over het afgelopen jaar ter vaststelling aan.
2. Het dagelijks bestuur zendt het verslag binnen veertien dagen na de vaststelling toe aan de raden 
van de deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten. 

Afdeling c: De voorzitter

Paragraaf 1: De verkiezing van de voorzitter

Artikel 42

1. De regioraad wijst uit zijn midden een voorzitter aan van de Vervoerregio Amsterdam.
2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door een door het dagelijks 
bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid.

Artikel 43

De voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam is tevens voorzitter van de regioraad en het dagelijks 
bestuur.

Paragraaf 2: Vergoedingen

Artikel 44

Ten aanzien van de vergoeding van zijn werkzaamheden en het toekennen van een tegemoetkoming 
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in de kosten is het gestelde in artikel 29 van de regeling van toepassing.

Paragraaf 3: De taken en bevoegdheden van de voorzitter

Artikel 45

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de regioraad en het dagelijks 
bestuur.
2. Hij tekent de stukken, die van de regioraad en het dagelijks bestuur uitgaan.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de Vervoerregio Amsterdam in en buiten rechte. Hij kan deze 
vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.
4. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemende gemeente die partij is in een geding of bij 
een buitengerechtelijke rechtshandeling, waarbij de Vervoerregio Amsterdam is betrokken, oefent 
een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dat bestuur die bevoegdheid uit.

Paragraaf 4: Informatie en verantwoording

Artikel 46

1. De voorzitter geeft aan de regioraad de door één of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen, 
waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang en/of wettelijke bepalingen.
2. De voorzitter legt op verzoek van de regioraad verantwoording af over het door hem gevoerde 
beleid.

Hoofdstuk VI COMMISSIES EN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG

Artikel 47 Commissies

1. De regioraad kan commissies van advies en/of commissies met het oog op de behartiging van 
bepaalde belangen en/of commissies instellen.
2. Ten aanzien van commissies wordt artikel 24, onderscheidenlijk artikel 25 van de wet toegepast.

Artikel 48 Portefeuillehouder overleg

1. Voor het in artikel 4 van de regeling genoemde belang en voorts voor daartoe door de regioraad te 
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bepalen belangen, kan een overleg bestaan van portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten 
en/of vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden van deelnemende gemeenten, genaamd: 
portefeuillehouder overleg.
2. Voorzitter van het portefeuillehouder overleg is het dagelijks bestuurslid dat het werkterrein van 
het portefeuillehouder overleg in dat bestuur behartigt.
3. De regioraad regelt de samenstelling, de werkwijze en de openbaarheid van vergaderingen van een 
portefeuillehouder overleg, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel.
4. Een portefeuillehouder overleg bespreekt desgewenst de ontwikkelingen op zijn werkterrein en 
kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de bestuursorganen van de Vervoerregio 
Amsterdam.
5. Adviezen aan de deelnemende gemeentebesturen worden door tussenkomst van het dagelijks 
bestuur uitgebracht.

HOOFDSTUK VII PERSONEEL EN ORGANISATIE

Artikel 49

1. de Vervoerregio Amsterdam heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een secretaris 
staat.
2. De regioraad beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris.
3. De regioraad kan voor de secretaris een instructie vaststellen. 
4. De secretaris staat de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter, alsmede de door hen 
ingestelde commissies en de portefeuillehouders overleggen bij de uitoefening van hun taak terzijde. 
Hij is in de vergaderingen van de regioraad en het dagelijks bestuur aanwezig.
5. De regioraad regelt de vervanging van de secretaris.
6. Alle stukken uitgaande van de regioraad en het dagelijks bestuur worden door de secretaris mede 
ondertekend.
7. De regioraad regelt de bezoldiging van de secretaris. 
8. Hoofdstuk VII van de Gemeentewet is op de secretaris van overeenkomstige toepassing, voor zover 
de voorgaande bepalingen niet reeds voorzien in het in dat hoofdstuk geregelde.
9. De overige ambtenaren, alsmede het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.
10. De regioraad stelt een verordening vast omtrent de ambtelijke organisatie.
11. De regioraad regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 
Ambtenarenwet de rechtspositie van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
12. Voor de in het vorige lid bedoelde rechtspositie, gelden zolang de regioraad daarin niet zelf heeft 
voorzien, de rechtspositieregels van de gemeente Amsterdam. 

HOOFDSTUK VIII UITBREIDING BELANGEN / VERANDERING BESTAANDE 
BEVOEGDHEDEN
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/ OVERDRACHT NIEUWE GEMEENTELIJKE BEVOEGDHEDEN

Artikel 50

1. Op initiatief van een van de bestuursorganen van een gemeente of van de Vervoerregio 
Amsterdam kan:
a. uitbreiding van het belang als bedoeld in artikel 4 van de regeling;
b. verandering in bevoegdheden als bedoeld in artikel 6 van de regeling;
c. overdracht van nieuwe gemeentelijke bevoegdheden als bedoeld in artikel 7 van de regeling 
plaatsvinden.
2. Het dagelijks bestuur pleegt daartoe overleg met alle colleges en eventueel met andere daarvoor 
in aanmerking komende besturen, instellingen, diensten en personen.
3. Het dagelijks bestuur legt de in het eerste lid bedoelde uitbreiding van het belang dan wel 
verandering in bevoegdheden vast in een ontwerp-wijziging van de regeling. Artikel 66 van de 
regeling vindt daarbij toepassing.
4. Ingeval van overdracht van een nieuwe gemeentelijke bevoegdheid met daarbij behorende overige 
bevoegdheden wordt deze opgenomen in een overdrachtsregeling welke aan de betrokken 
bestuursorganen van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.
5. De voorstellen vermelden in elk geval voor welke gemeenten de overdrachtsregeling zal gelden, 
alsmede de wijze van kostenverdeling en bevat een bepaling over het al dan niet deelnemen aan 
stemmingen, voortvloeiende uit de overdrachtsregeling voor leden, afkomstig uit niet aan de 
overdrachtsregeling deelnemende gemeente(n).
6. De regioraad beslist over aanvaarding van een door gemeenten overgedragen bevoegdheid en 
regelt de daaruit voortvloeiende gevolgen, de financiële en personele daaronder begrepen.
7. Indien de bestuursorganen van een deelnemende gemeente van mening zijn dat een overdracht 
als bedoeld in dit artikel voor hun gemeente ongedaan moet worden gemaakt, wenden zij zich met 
een gemotiveerd verzoek tot de regioraad.
8. De regioraad beslist omtrent dit verzoek. Deze beslissing wordt met redenen omkleed ter kennis 
gebracht van de betrokken gemeente.
9. Bij inwilliging van het verzoek, regelt de regioraad, de gevolgen van het in het vorige lid bedoelde 
besluit, de financiële gevolgen daaronder begrepen.
10. Bij wijziging van een overdrachtsregeling vindt artikel 67 van de regeling toepassing.

HOOFDSTUK IX MEDEDELINGSPLICHT VAN DE BESTUREN VAN DE 
DEELNEMENDE GEMEENTEN

Artikel 51

1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten doen het dagelijks bestuur mededeling van bij hen in voorbereiding zijnde maatregelen 
en plannen, die voor de taakvervulling van de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn.
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2. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen kunnen over bij hen in voorbereiding zijnde 
maatregelen en plannen, die voor de taakvervulling van de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn 
het gevoelen vragen van het betrokken bestuursorgaan van de Vervoerregio Amsterdam.
3. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam kunnen hun zienswijze omtrent maatregelen 
en plannen als bedoeld in het eerste lid, ook ongevraagd aan het betrokken gemeentebestuur 
kenbaar maken.
4. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen zijn verplicht te voldoen aan een verzoek van de 
bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam inlichtingen te verschaffen omtrent plannen en 
maatregelen die voor de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn.
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HOOFDSTUK X FINANCIËLE BEPALINGEN

Paragraaf 1 Financieel beleid en beheer

Artikel 52

1. De regioraad stelt regels vast met betrekking tot de inrichting van de financiële organisatie 
alsmede met betrekking tot de uitgangspunten van het financieel beleid, het financieel beheer, de 
financiële administratie en de controle.
2. Deze regels bevatten in elk geval een beschrijving van:

a. het bestuurlijk begrotings- en verantwoordingsinstrumentarium;
b. het begrotings- en budgetbeheer;
c. de wijze waarop de financiering plaatsvindt;
d. het reservebeleid;
e. de wijze waarop de waardering en afschrijving van activa plaatsvindt;
f. de wijze waarop de controle plaatsvindt op de financiële organisatie, het financieel beheer en 

de financiële administratie.

 

Paragraaf 2: De begroting

Artikel 53

1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de 
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 
aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. De regioraad stelt jaarlijks vóór 1 augustus de begroting vast voor het eerstvolgende 
begrotingsjaar.

Alvorens hiertoe over te gaan wordt de procedure als omschreven in de artikelen 34, 34a, 34b en 35 
van de wet gevolgd.
3. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval 
voor 1 augustus, aan gedeputeerde staten.

Artikel 54

1. De deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van de geldleningen, 
aan te gaan door de Vervoerregio Amsterdam voor de uitvoering van zijn taak, in verhouding tot het 
inwonertal op 1 januari van het dienstjaar waarin de geldlening wordt aangegaan (uitgedrukt in een 
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veelvoud van duizend naar boven afgerond). Zodanige geldleningen mogen de geldgevers geen 
rendement geven dat hoger is dan het rendement van de geldleningen, welke tegelijkertijd worden 
aangeboden door de NV. Bank Nederlandse gemeenten.

Artikel 55
vervallen

Artikel 56
 

Met betrekking tot wijziging van de begroting zijn de voorgaande artikelen zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing met uitzondering van genoemde data in artikel 53 van de regeling. 

Artikel 57
vervallen

Paragraaf 3: De jaarrekening

Artikel 58

1. Het dagelijks bestuur zendt de conceptjaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het 
afgelopen kalenderjaar voor 15 april van het daaropvolgende jaar aan de raden van de 
gemeenten. 

2. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijzen op de 
ontwerpjaarrekening kenbaar maken bij het algemeen bestuur.

3. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in 
rechte gebleken valsheid in geschrift of andere omstandigheden.

4. Terstond na de vaststelling zendt de regioraad de jaarstukken ter kennisneming aan de raden van 
de gemeenten.

5. Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken, vergezeld van een accountantsverklaring en een 
verslag van bevindingen zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, binnen twee weken 
na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de 
jaarstukken betrekking hebben, aan gedeputeerde staten.

Artikel 59
vervallen
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Artikel 60
vervallen

Artikel 61

De regioraad kan besluiten tot vorming van een fonds, strekkende tot het reserveren van andere dan 
gemeentelijke gelden. De met gelden in het fonds gekweekte rente wordt in dit fonds gestort.

HOOFDSTUK XI GESCHILLEN

Artikel 62

1. De regioraad beslist omtrent geschillen over de toepassing, in de ruimste zin, van de regeling, voor 
zover zij niet behoren tot die, vermeld in artikel 112, eerste lid, van de Grondwet of tot die, waarvan 
de beslissing krachtens artikel 112, tweede lid, van de Grondwet is opgedragen hetzij aan de 
rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. Artikel 28 van de 
wet is niet van toepassing.
2. Alvorens een beslissing, als bedoeld in het eerste lid, te nemen legt de regioraad een dergelijk 
geschil om advies voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.
3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies aan de 
regioraad uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.
4. Hangende het onderzoek van het geschil kan het besluit, dat onderwerp van het geschil uitmaakt, 
op verzoek van het belanghebbende bestuur door de regioraad worden geschorst op grond dat de 
uitvoering van het besluit voor dat bestuur een onevenredig nadeel met zich zou brengen in 
verhouding tot het door een onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang. Deze 
schorsing vervalt, zodra door de regioraad is beslist op het geschil of op een ander tijdstip, door de 
regioraad aangegeven bij de beslissing van het geschil.

Artikel 63

1. De Vervoerregio Amsterdam kent een klachtenregeling voor klachten over de wijze waarop de 
Vervoerregio Amsterdam zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een klager heeft gedragen.
2. Voor de behandeling van klachten op grond van artikel 9:18, eerste lid van de Algemene wet 
bestuursrecht is de Ombudsman Metropool Amsterdam aangewezen.

HOOFDSTUK XII HET ARCHIEF

Artikel 64

Ten aanzien van de archiefbescheiden van de Vervoerregio Amsterdam zijn de voorschriften omtrent 
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de zorg, de bewaring en het beheer daarvan, alsmede die omtrent het toezicht daarop, zoals deze 
voor de gemeente Amsterdam zijn of nader zullen worden vastgesteld, van overeenkomstige 
toepassing.

HOOFDSTUK XIII TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 65

1. Toetreding van gemeenten kan plaatsvinden op verzoek van de regioraad en op hun verzoek bij 
een besluit van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de 
desbetreffende gemeente, indien de raden, het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende gemeenten het verzoek 
inwilligen.
2. Aan de toetreding kunnen door de regioraad voorwaarden worden verbonden.
3. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand nadat de besturen van de deelnemende 
gemeenten op de gebruikelijke wijze hebben zorg gedragen voor de bekendmaking van de regeling, 
met inachtneming van de datum van ingang vermeld in het besluit.
4. De raad van de toegetreden gemeente doet zo spoedig mogelijk de nodige benoemingen 
overeenkomstig artikel 17 en volgende van deze regeling. Behoudens eerdere beëindiging van het 
lidmaatschap treden de benoemden af op het
tijdstip waarop de dan zitting hebbende leden van de regioraad aftreden.

Artikel 66

1. Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van een daartoe strekkend besluit van 
de bestuursorganen van die gemeente aan de regioraad.
2. Tenzij de regioraad een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet eerder plaatsvinden dan 
tegen 31 december van het tweede kalenderjaar nadat de uittreding door besturen van de 
deelnemende gemeenten op de gebruikelijke wijze hebben zorg gedragen voor de bekendmaking, 
met inachtneming van de datum van ingang vermeld in het besluit.
3. De regioraad regelt de gevolgen van de uittreding, de financiële en personele gevolgen daaronder 
begrepen. 

Artikel 67

1. Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door de regioraad, al dan niet op 
initiatief van de bestuursorganen van een deelnemende gemeente.
2. Een wijziging is tot stand gekomen zodra de raden, de colleges en de burgemeesters van tenminste 
twee derde van het aantal deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende tenminste twee derde 
van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze wijziging 
hebben besloten.
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3.Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt de wijziging van de regeling tijdig in alle deelnemende 
gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 
Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
4. De wijziging van de regeling treedt in werking op de in de regeling aangegeven dag en treedt niet in 
werking voordat zij is bekendgemaakt.  

Artikel 68

1. a. De regeling wordt opgeheven zodra de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en 
de burgemeesters van tenminste twee derde van het aantal deelnemende gemeenten, 
vertegenwoordigende tenminste twee derde van het aantal inwoners van het 
samenwerkingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze opheffing hebben besloten.

b. Een besluit, als bedoeld onder a, kan niet eerder worden genomen dan nadat de regioraad 
daarover zijn mening heeft kenbaar gemaakt.

2. De opheffing gaat niet eerder in dan nadat de besluiten door de besturen van de deelnemende 
gemeenten op gebruikelijke wijze zijn bekend gemaakt, met inachtneming van de datum van ingang 
vermeld in het besluit. 
3. Ingeval van opheffing van de regeling besluit de regioraad tot liquidatie en stelt hij daarvoor de 
nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken.
4. Het liquidatieplan wordt door de regioraad, de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten 
gehoord, vastgesteld.
5. Het liquidatieplan voorziet in ieder geval ook in de financiële en overige gevolgen die de opheffing 
voor het personeel heeft.
6. Zo nodig blijven de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam ook na het tijdstip van de 
opheffing in functie totdat de liquidatie is beëindigd.

HOOFDSTUK XIV SLOTBEPALINGEN

Artikel 69

1. Het gemeentebestuur van Amsterdam draagt zorg voor de toezending, als bedoeld in artikel 26 van 
de wet.
2. De besturen van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de opname in het gemeentelijke 
register, als bedoeld in artikel 27 van de wet binnen 14 dagen na bekendmaking van de regeling met 
in achtneming van het bepaalde in het derde lid.
3. Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt de regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten 
bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 Gemeentewet is 
van overeenkomstige toepassing.
4. de regeling blijft van kracht en terugwerken tot 1 mei 1992, behoudens de onderdelen die op een 
later moment zijn gewijzigd en in werking getreden.

Artikel 70
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Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio 
Amsterdam."
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de colleges van B&W en de gemeenteraden van
de Vervoerregio Amsterdam

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

lnlichtingen

18 januari 2018

2017/LLs77/MT

M. Verhagen, 06-20OO4LL2

Onderwerp

Bijlagen 3

L L" wijziging Gemeenschappelijke
regeling Vervoerregio

Geacht college en raad,

Hierbij informeer ik u over het besluit van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam d.d. l-7 oktober
2077, totwijziging van de Gemeenschappelijke regel¡ng van de Vervoerregio Amsterdam (GR). Deze 11"

wijziging van de GR is voornamelijk bedoeld om de samenstelling van de bestuursorganen aan te passen

met ingang van de nieuwe bestuursperiode in 20L8.

De regioraad besloot op 9 mei 2OL7 de gemeenteraden te consulteren over het voorstel om het dagelijks

bestuur en de reg¡oraad te verkleinen, op basis van het advies van de projectcommissie bestuurlijke

toekomst uit 2016. Een overzicht van de ingekomen reacties uit deze uitgebreide consultatieronde is

bijgevoegd. Op basis van de reacties van gemeenten blijkt dat het merendeel van de gemeenten bij

aanvang van de nieuwe bestuursperiode in 2018 de Regioraad wil verkleinen naar ca. 50 leden en het

dagelijks bestuur naar 3 leden. Deze uitkomst is door een besluit van de Regioraad op 17 oktober 2017

bekrachtigd, waarmee tevens werd besloten om dit te formaliseren middels een wijziging van de

gemeenschappelijke regeling. De Regioraad nam daarnaast het besluit om in 2020 de gewijzigde

samenstelling van de bestuursorganen en de werkwijze van de vervoerregio te evalueren en de

uitkomsten daarvan voor te leggen aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders

van de part¡ciperende gemeenten.

Om de vertegenwoordiging van de kleinere regiogemeenten, die met maximaaltwee leden in de

regioraad vertegenwoordigd zijn te verbeteren, is een verruiming van de mogelijkheid om

plaatsvervangers aan te wijzen gewenst. Op 12 december 2017 stemde de regioraad in met dit onderdeel.

Tot slot wordt in de tekst van de LLe van de Gemeenschappelijke regeling nog een aantal bepalingen in de

gemeenschappelijke regeling, die thans niet overeenkomen met andere wet -en regelgeving, om

technische redenen gewijzigd worden. Dit zalgeen inhoudelijke (juridische en financiële) gevolgen

hebben.



VCAI Ve rvoerreg io
Amslerdam Onskenmerk 20171115771MT

Op grond van artikel 67, tweede lid, van de GR komt een wijziging tot stand zodra de raden, de colleges en

de burgemeesters van tenminste twee derde van het aantal deelnemende gemeenten,

vertegenwoordigende tenminste twee derde van het aantal inwoners van de regio, tot deze wijziging
hebben besloten.

Mijn verzoek aan u is om dit onderwerp te agenderen in uw college en Raad. Na besluitvorming in uw
gemeente vraag ik u mij te melden of u instemt met de gevraagde wijziging van de gemeenschappelijke

regeling. De bevestiging, dat u instemt met deze 11" wijziging van de GR, kunt u met uw college- en

raadsbesluit aan mij zenden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar Michel
Verhage n, bereikbaa r via 06-20004L 12 of m.verhage n @vervoe rregio. n L

Met vrien ke groet,
namens dage bestuur,

D. Bijr

voorzitte r ( pl o otsve rva n g e n d )
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