
      

Bundel van de Commissie Ruimte van 2 februari 2017

 

 

 

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 - Wijzigen Huisvestingsverordening (2017/02)
Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad besluit de Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2017 vast te stellen conform
bijgevoegd voorstel.

Raadsvoorstel 2017/02 Wijzigen Huisvestingsverordening

Overzicht wijzigingen

2.b 19:55 - Budget prestatieafspraak 'Van Groot naar Beter' (2017/01)
Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad besluit voor de jaren 2017 en 2018 een jaarlijks budget uit de reserve van het
collegeprogramma beschikbaar te stellen, ter hoogte van maximaal € 10.000, voor verhuisvergoedingen in
het kader van het instrument “Van Groot naar Beter”.

Raadsvoorstel 2017/01 Budget prestatieafspraak 'Van Groot naar Beter'

Prestatieafspraken Eigen Haard.pdf

2.c 20:05 - Beleidsplan preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020 (2017/04)
Voorgesteld besluit:
Instemmen met het:
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020.
- Toekennen van incidentele middelen ten behoeve van het onderdeel preventief jeugdbeleid: € 49.500 in
2017 en € 24.500 in 2018.
- Jaarlijks evalueren en actualiseren van de beleidsambities middels een uitvoeringsnota.

Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017- 2020.pdf

Raadsvoorstel 201704 Beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp.pdf

2.d 20:35 - Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 Ouder-Amstel (2017/05)



Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016, nummer 2017/05,
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,
vierde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
gezien het advies van de commissie burger en bestuur;
Overwegende dat:
- burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen
aan het maatschappelijk leven;
- van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan;
- burgers die zelf (dan wel samen met personen in hun omgeving) onvoldoende zelfredzaam zijn of
onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de
gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
- het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2
van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en participatie
van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd
wonen en opvang, en
- het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving;

- besluit vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2017
Raadsvoorstel 201705 Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel.pdf

2.e 20:50 - Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern (2017/03)
Voorgesteld besluit:
Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische
plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0003 een herziening van de bestemmingsplannen
“Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” wordt voorbereid;
Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan.

Raadsvoorstel 2017/03 Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern

Bijlage: Kaart plangebied De Nieuwe Kern

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

Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
3.a 21:15 - Wijzigen Huisvestingsverordening (2017/02)

Raadsbesluit:
De gemeenteraad besluit de Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2017 vast te stellen conform
bijgevoegd voorstel.

3.b 21:25 - Budget prestatieafspraak 'Van Groot naar Beter' (2017/01)
Raadsbesluit:
De gemeenteraad besluit voor de jaren 2017 en 2018 een jaarlijks budget uit de reserve van het
collegeprogramma beschikbaar te stellen, ter hoogte van maximaal € 10.000, voor verhuisvergoedingen in
het kader van het instrument “Van Groot naar Beter”.

3.c 21:35 - Beleidsplan preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020 (2017/04)
Raadsbesluit:
Instemmen met het:
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020.
- Toekennen van incidentele middelen ten behoeve van het onderdeel preventief jeugdbeleid: € 49.500 in
2017 en € 24.500 in 2018.
- Jaarlijks evalueren en actualiseren van de beleidsambities middels een uitvoeringsnota.

3.d 21:55 - Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 Ouder-Amstel (2017/05)



Raadsbesluit:
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016, nummer 2017/05,
gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,
vierde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
gezien het advies van de commissie burger en bestuur;
Overwegende dat:
- burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen
aan het maatschappelijk leven;
- van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan;
- burgers die zelf (dan wel samen met personen in hun omgeving) onvoldoende zelfredzaam zijn of
onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de
gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
- het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2
van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en participatie
van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd
wonen en opvang, en
- het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving;

- besluit vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2017
3.e 22:05 - Voorbereidingsbesluit plangebied De Nieuwe Kern (2017/03)

Raadsbesluit:
Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische
plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0003 een herziening van de bestemmingsplannen
“Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” wordt voorbereid;
Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan.

4 Overleg met het college
4.a 22:15 - Vragen aan het college
4.b 22:25 - Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda

Openstaande toezeggingen college.docx

Lijst afhandeling aangenomen moties.docx

LTA170117.xlsx

4.c 22:35 - Regionale aangelegenheden
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg
-	Groengebied Amstelland
-	Stadsregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

5 22:50 - 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 Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Rondehoep
West 54b (2017/06)
Voorgesteld besluit:
een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van de
agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Rondehoep West 54b in afwijking van de
beheersverordening "De Ronde Hoep".

Raadsvoorstel 2017/06 Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als
plattelandswoning aan de Rondehoep West 54b

Raadsbesluit 2017/06 Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als
plattelandswoning aan de Rondehoep West 54b

Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Rondehoep West 54B

Advies De Roever

7.b Wijzigen samenstelling welstandscommissie per 1 januari 2017 (2017/08)
Voorgesteld besluit:
1)	Mevrouw Drs. D. van Hoogstraten per 1 januari 2017 te ontslaan als voorzitter van de
welstandscommissie;
2)	Mevrouw S. van Ginneken per 1 januari 2017 te benoemen als voorzitter van de welstandscommissie;

Raadsvoorstel 2017/08 Wijzigen samenstelling welstandscommissie per 1 januari 2017

Brief herbenoeming voorzitter

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



 

8.a Er zijn geen stukken ter kennisname



2.a Wijzigen Huisvestingsverordening (2017/02) 

1 Raadsvoorstel 2017/02 Wijzigen Huisvestingsverordening  

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 

 

Nummer 2017/02 
 

datum raadsvergadering : 16 februari 2017 

onderwerp : Wijzigen huisvestingsverordening 

portefeuillehouder : C.C.M. Korrel-Wolvers 

datum raadsvoorstel : 20 december 2016 

 

Samenvatting 
Per 1 januari 2016 is de Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2016 van kracht. 

Deze verordening is opgesteld op basis van een modelverordening van de Stadsregio 

Amsterdam. Op basis van de uitvoering is behoefte gebleken aan enkele wijzigingen 

van deze verordening. Dit betreft de volgende wijzigingen: 

 

 Vervallen van inschrijfduur bij tussentijds verhuizen en die is opgebouwd bij 

omzetting van woonduur; 

 Het toekennen van extra inschrijfduur voor bepaalde categorieën 

woningzoekenden; 

 Voorrang voor doorstromers ten behoeve van doorstroming op de 

woningmarkt; 

 Reguleren van een maximaal aantal stadsvernieuwingsurgenten uit de regio; 

 Overige kleine wijzigingen en wijzigingen van redactionele aard.  

 

Voorgesteld wordt om deze wijzigingen op te nemen in de opnieuw vast te stellen 

Huisvestingsverordening 2017.  

 

Separaat aan deze wijziging wordt regionaal gestart met een meer fundamentele 

discussie over woonruimteverdeling. Dat zal leiden tot een nieuw voorstel voor het 

wijzigen van de Huisvestingsverordening.  

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Sinds 1 januari 2016 is de Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2016 van kracht. 

Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam (SRA) hebben destijds een gelijkluidende 

verordening vastgesteld, met ruimte voor enkele bepalingen om invulling te geven aan 

de ‘couleur locale’.  

 

Op basis van een aantal aandachtpunten vanuit de de uitvoering, is er een 

nieuwe modelverordening opgesteld door de SRA. Na positieve besluitvorming 

over deze modelverordening in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen 

van de SRA is de modelverordening aan gemeenten aangeboden voor 

implementatie van de wijzigingen.  

 

 

Wat is er aan de hand? 
Bij de uitvoering van de Huisvestingsverodening is van een aantal passages gebleken 

dat de begripsomschrijving om verduidelijking vraagt. Daarnaast zijn er een aantal 

onderwerpen die naar aanleiding van de uitvoering om aanpassing vragen. Dit zijn de 

volgende onderwerpen: 

 

1. Door aanwijzing van de woningmarktregio en de veranderende samenwerking 

op wonen in de SRA komt de definitie in artikel 1 niet meer overeen met de 
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juridisch juiste aanduiding van de gemeenten waarop bepaalde bepalingen 

betrekking hebben.  

2. Het vervallen van de inschrijfduur bij tussentijdse verhuizing en die is 

opgebouwd bij omzetting van woonduur, was onvoldoende juridisch geregeld 

(artikel 2.2.4); 

3. Ondanks de urgente status is het voor bepaalde categorieën woningzoekenden 

moeilijk om aan woonruimte te komen.  

4. In verband met schaarste op de woningmarkt komt doorstroming moeilijk op 

gang waardoor het voor starters moeilijk is om aan een woning te komen.  

5. Bij vaststelling van de Huisvestingsverordening is tevens bepaald dat urgenten 

hun urgentieverklaring kunnen verzilveren in een andere gemeente. Bij de 

uitvoering is behoefte gebleken aan het maken van afspraken over het nader 

reguleren van het verzilveren van de urgentie voor stadsvernieuwingsurgenten 

(SV-urgenten).  

 

 

Wat gaan we doen? 
Om invulling te geven aan bovengenoemde aandachtspunten wordt de 

huisvestingsverordening met de nodige wijzigingen opnieuw vastgesteld. De 

belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de volgende: 

 

1. In artikel 1 is de definitie “woningmarktregio” toegevoegd en wordt gesproken 

over de “gemeenten die behoren tot de voormalige SRA” 

2. In artikel 2.2.4 wordt geregeld dat de inschrijfduur welke is opgebouwd door 

omzetting van woonduur komt te vervallen bij tussentijdse verhuizing, zoals 

ook het geval was bij woonduur.  

3. In artikel 2.2.4a wordt de mogelijkheid geboden om aan categorieen 

woningzoekenden extra inschrijfduur toe te kennen, de zogenaamde 

ruggensteunregeling. Deze regeling is oorspronkelijk bedoeld voor 

vergunninghouders, maar optioneel ook in te zetten voor andere categorieën 

woningzoekenden met een tijdelijk contract. In de verordening van Ouder-

Amstel wordt ervoor gekozen om geen extra inschrijfduur in de verordening 

vast te leggen maar de mogelijkheid op te nemen om dit in een aanvullend 

aanwijzingsbesluit toe te kennen aan bepaalde categorieën.  

4. Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren wordt in artikel 2.4.5 

een bepaling opgenomen over voorrang voor doorstromers. 

5. In artikel 2.4.7 wordt een bepaling opgenomen zodat gemeenten een 

maximum kunnen stellen aan het aantal op te nemen SV-urgenten. Over deze 

maxima worden tussen de gemeenten nadere afspraken gemaakt.  

 

De overige wijzingen zijn kleine wijzigingen of redactioneel van aard. Een overzicht 

van alle wijzigingen is terug te vinden in de bijlagen. De bijlage “overzicht wijzigingen” 

betreft alle wijzigingen die zijn voorgesteld door de SRA. Bij de wijzigingen waar de 

SRA meerdere opties voorstelt, is aangegeven waarom in Ouder-Amstel voor een 

bepaalde optie wordt gekozen.  

 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Met de wijzigingen wordt uniformiteit van de huisvestingsverordeningen in de 

woningmarktregio nagestreefd, rekening houdend met de ‘couleur locale’ voor een 

aantal onderwerpen. Argumenten per onderwerp zijn hierboven benoemd.  

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Voor de wijziging van de verordening en uitvoering daarvan zijn geen extra middelen 

beschikbaar.  

 



 
 

Pagina 3 van 3 

 

 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De wijzigingen zijn aangebracht overeenkomstig een door de SRA opgestelde 

modelverordening. De regionale afstemming is daarmee geborgd. Zij hebben bij de 
totstandkoming tevens een aantal corporaties uit de regio en het Platform 
Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) betrokken.  
 

Uitvoeringsorganisatie DUO+ wordt op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de 

verordening.  

 

 

Wat is het vervolg? 

De nieuwe verordening wordt bekendgemaakt (gepubliceerd).  

 

Op dit moment wordt regionaal gestart met een meer fundamentele discussie over 

woonruimteverdeling. Op basis daarvan volgt een nieuw voorstel voor het wijzigen van 

de Huisvestingsverordening.  

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2016,  

 

 

BESLUIT : 
 

de volgende verordening vast te stellen: 

 

 

Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2017 
 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Aanbodinstrument: een aanbodinstrument als bedoeld in artikel 2.2.3, eerste 

lid, waarop door corporaties woonruimte, aangewezen in artikel 2.1.1 te huur 

wordt aangeboden; 

b. Basisadministratie: de basisadministratie bedoeld in artikel 1.2 van de Wet 

basisregistratie personen; 

c. Bezettingsnormen: de in artikel 2.3.3 vastgestelde voorrangsregels; 

d. Bindingscriterium: bindingscriterium op grond van artikel 2.4.5 gesteld aan 

woningzoekenden, om in aanmerking te komen voor voorrang bij de verlening 

van een huisvestingsvergunning; 

e. Burgemeester en wethouders: het College van burgemeester en wethouders; 

f. Complex: een aaneengesloten groep woonruimten die door burgemeester en 

wethouders is aangewezen; 

g. COA-voorziening: als bedoeld in artikel 2 van de Wet Centraal orgaan opvang 

asielzoekers; 

h. Corporaties: toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de 

Woningwet die werkzaam zijn in één of meer gemeenten van de Stadsregio 

Amsterdam; 

i. DAEB-norm: het in artikel 4, eerste lid aanhef en onder a, van de Tijdelijke 

regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen 

volkshuisvesting genoemde bedrag, of, als Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting (kamerstuk dossiernummer 32769) in werking is 

getreden: de inkomensgrens bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de 

Woningwet; 

j. Directe bemiddeling: het rechtstreeks aan een woningzoekende aanbieden van 

woonruimte zonder dat die woonruimte via het aanbodinstrument te huur is 

aangeboden; 

k. Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel 

of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

l. Huishouden: een alleenstaande dan wel twee personen met of zonder kinderen, 

die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren of een 

woongroep; 

m. Huisvestingsvergunning: de vergunning, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de 

wet; 
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n. Huurprijs: de prijs die bij huur of verhuur is verschuldigd voor het enkele 

gebruik van een woonruimte of standplaats voor een woonwagen, uitgedrukt in 

een bedrag per maand berekend volgens het woningwaarderingstelsel 

behorende bij het Besluit huurprijzen woonruimte; 

o. Indicatie: een beoordeling van de medische beperkingen van een 

woningzoekende, afgegeven door burgemeester en wethouders of een door hen 

aan te wijzen adviseur en overeenkomstig eventueel door hen vast te stellen 

wijze, ter voorbereiding van een door hen te nemen beslissing op een aanvraag 

om een huisvestingsvergunning; 

p. Inkomen: rekeninkomen als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder i van de Wet 

op de huurtoeslag;  

q. Inschrijfduur: de inschrijfduur bedoeld in artikel 2.2.4, tweede lid; 

r. Inschrijving: het ingeschreven staan als woningzoekende; 

s. Instelling voor maatschappelijke opvang: een instelling als bedoeld in artikel 

1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 

t. Jongere: onder jongere wordt verstaan een volwassene tot een leeftijd van 28 

jaar; 

u. Liberalisatiegrens: het huurbedrag genoemd in artikel 13, eerste lid, aanhef en 

onder a van de Wet op de huurtoeslag; 

v. Mantelzorg: mantelzorg als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel b van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning; 

w. Ontvangende regiogemeente: de regiogemeente waarnaar een houder van een 

urgentieverklaring wil verhuizen, als bedoeld in artikel 2.6.4, derde lid; 

x. Onzelfstandige woonruimte: woonruimte, niet-zijnde woonruimte bestemd voor 

inwoning, welke geen eigen toegang heeft of welke niet door een huishouden 

zelfstandig kan worden bewoond, zonder dat dit huishouden daarbij afhankelijk 

is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte, waarbij als wezenlijke 

voorzieningen worden aangemerkt: keuken en toilet. 

y. Passende woonruimte: woonruimte die voldoet aan het in artikel 2.6.3, eerste 

lid, bedoelde zoekprofiel; 

z. Passendheidscriterium: passendheidscriterium op grond van artikel 2.4.4, 

tweede lid of vierde lid gesteld aan woningzoekenden, om in aanmerking te 

komen voor voorrang bij de verlening van een huisvestingsvergunning; 

aa. Peildatum: de door burgemeester en wethouders vast te stellen datum, 

bedoeld in artikel 2.6.8, tweede lid; 

bb. Platform: het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. 

cc. Rrangordecriterium: een rangordecriterium als bedoeld in artikel 2.4.8; 

dd. Regiogemeenten: de gemeenten die deel uitmaken van de woningmarktregio; 

ee. Regioraad: het algemeen bestuur van de Stadsregio Amsterdam. 

ff. Rekenhuur: de prijs die bij huur en verhuur per maand is verschuldigd voor het 

enkele gebruik van een woonruimte zoals omschreven in artikel 5 van de Wet 

op de huurtoeslag; 

gg. Student: studenten als bedoeld in artikel 7:274d lid 2 van het Burgerlijk 

Wetboek bij hogescholen of universiteiten gevestigd binnen het gebied van de 

woningmarktregio alsmede voltijdspromovendi bij binnen het gebied van de 

woningmarktregio gevestigde universiteiten; 

hh. Studentenwoning: woonruimte krachtens de daarop betrekking hebbende 

huurovereenkomst bestemd voor studenten indien: 

i. in de huurovereenkomst is bepaald dat de woonruimte na beëindiging van de 

huurovereenkomst opnieuw aan een student zal worden verhuurd; en, 

ii. die woonruimte door het college van burgemeester en wethouders in de 

regiogemeente waarin de woonruimte is gelegen na overleg met de eigenaar is 

erkend als studentenwoning; 

ii. Stuurgroep Wonen: het overleg bestaande uit een vertegenwoordiging van 

burgemeester en wethouders van de regiogemeenten en de binnen de 

woningmarktregio actieve corporaties; 
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jj. SV-urgentieverklaring: een urgentieverklaring waarmee een woningzoekende is 

ingedeeld in de in artikel 2.6.8, eerste lid aanhef en onder c bedoelde 

urgentiecategorie; 

kk. Traditionele doelgroep: de groep (degenen) die volgens de bepalingen in artikel 

18 van de voormalige Woonwagenwet voor een bewonersverklaring in 

aanmerking kon (konden) komen; 

ll. Urgentieverklaring: de beschikking, verleend door burgemeester en wethouders 

van een tot de woningmarktregio behorende gemeente, waarmee een 

woningzoekenden in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 12, tweede lid, 

van de wet wordt ingedeeld;  

mm. Vergunninghouders: de vergunninghouders als bedoeld in artikel 28 van de 

Huisvestingswet 2014;  

nn. Voorliggende voorziening: een voorziening die gelet op haar aard en doel, 

wordt geacht voor het oplossen van het huisvestingsprobleem van 

belanghebbende toereikend en passend te zijn; 

oo. Wet: de Huisvestingswet 2014; 

pp. Woning: zelfstandige woonruimte; 

qq. Woningmarktregio: de gemeenten die behoren tot de (voormalige) Stadsregio 

Amsterdam; de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 

Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-

Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad; 

rr. Woningruil: ruil waarbij twee of meer huishoudens zich daadwerkelijk vestigen 

in elkaars woning; 

ss. Woningtype: de ingevolge het bepaalde in artikel 2.6.3, tweede lid, in het 

zoekprofiel van een urgentieverklaring op te nemen categorie woonruimte; 

tt. Woongroep: een samenlevingsverband bestaande uit drie of meer personen die 

een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren. 

uu. Woonoppervlak: het gezamenlijk oppervlak van de vertrekken zoals dat wordt 

berekend volgens het Besluit huurprijzen woonruimte. 

vv. Woonruimte: besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere 

ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden; 

ww. Woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een 

standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. 

xx. Zelfstandige woonruimte: woonruimte die een eigen toegang heeft en welke 

door een huishouden kan worden bewoond zonder dat dit huishouden daarbij 

afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten de woonruimte; 

yy. Zelfredzaamheid: het naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

voldoende zelfstandig redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen; 

zz. Zelfstandige huurwoning: zelfstandige woonruimte, welke verhuurd wordt; 

aaa. Zoekgebied: het zoekgebied als bedoeld in artikel 2.6.3, derde lid en artikel 

2.6.4; 

bbb. Zoekprofiel: het zoekprofiel als bedoeld in artikel 2.6.3, eerste lid. 

 

 

Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte 
 

AFDELING I WOONRUIMTEVERDELING 

 

Paragraaf 1 Werkingsgebied 

 

Artikel 2.1.1 Werkingsgebied 

1. Het bepaalde in deze afdeling is van toepassing in de gemeente Ouder-Amstel. 

2. In het gebied bedoeld in het eerste lid worden als woonruimten als bedoeld in artikel 7, 

eerste lid van de wet aangewezen alle zelfstandige huurwoningen met een rekenhuur tot 

de liberalisatiegrens. 

3. In afwijking van het tweede lid is het bepaalde in deze afdeling niet van toepassing op: 

a. Onzelfstandige woonruimte en woonruimte gebruikt voor inwoning; 
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b. Woonschepen; 

c. Woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a tot en met c, van de 

Leegstandwet; 

d. Studentenwoningen; 

e. Bij besluit van burgemeester en wethouders aan te wijzen complexen. 

4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid worden zelfstandige huurwoningen welke 

geen eigendom zijn van corporaties niet aangewezen. 

 

Artikel 2.1.2 Reikwijdte vergunningplicht 

1. Het is verboden om woonruimte die is aangewezen krachtens artikel 2.1.1 voor bewoning 

in gebruik te nemen zonder huisvestingsvergunning. 

2. Het is verboden om woonruimte die is aangewezen krachtens artikel 2.1.1 voor bewoning 

in gebruik te geven aan een persoon die niet beschikt over een huisvestingsvergunning. 

 

 

Paragraaf 2 Toelating tot het aangewezen deel van de woningmarkt 

 

Artikel 2.2.1 Toelatingscriteria 

Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning dient de 

woningzoekende te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. tenminste één van de leden van het huishouden van de woningzoekende is 

niet minderjarig als bedoeld in artikel 1:233 van het Burgerlijk Wetboek; 

b. de leden van het huishouden van de woningzoekende bezitten de 

Nederlandse nationaliteit of worden op grond van een wettelijke bepaling als 

Nederlander behandeld of zijn vreemdeling en verblijven rechtmatig in 

Nederland als bedoeld in artikel 8, a t/m e en l van de Vreemdelingenwet 

2000. 

 

Artikel 2.2.2 Aanvullend toelatingscriterium particuliere huurvoorraad 

1. In aanvulling op de voorwaarden genoemd in artikel 2.2.1 geldt om toegelaten te 

worden tot de woonruimten waarop het bepaalde in paragraaf 4 van toepassing is 

de volgende voorwaarde: het inkomen van het huishouden bedraagt maximaal € 

43.000. 

2. Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt bij aanvang van het kalenderjaar 

2016 en elk daarop volgende kalenderjaar geacht te zijn verhoogd met het 

percentage waarmee in het daaraan voorafgaande kalenderjaar het Europees 

geharmoniseerde prijsindexcijfer voor consumentenprijzen is gestegen. 

 

Artikel 2.2.3 Aanbieden van woonruimte 

1. Corporaties bieden hun voor verhuur beschikbare woonruimten eenduidig en 

transparant te huur aan via een aanbodinstrument of via meerdere 

aanbodinstrumenten. 

2. Bij het aanbieden van woonruimte wordt vermeld aan welke eisen de 

woningzoekende moet voldoen om in aanmerking te komen voor de aangeboden 

woonruimte. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op directe 

bemiddeling. 

 

Artikel 2.2.4 Woningzoekenden en inschrijving 

1. Personen van 18 jaar en ouder kunnen zich als woningzoekenden inschrijven via 

een aanbodinstrument. De inschrijving in een in de woningmarktregio gebruikt 

aanbodinstrument geldt als inschrijving in elk in de woningmarktregio gebruikt 

aanbodinstrument. 

2. De inschrijfduur is gelijk aan de periode dat men als woningzoekende 

ingeschreven staat. 

3. De inschrijving eindigt nadat een woningzoekende als huurder woonruimte 

aangewezen in artikel 2.1.1, tweede lid, die eigendom is van een corporatie  in 
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gebruik heeft genomen in de woningmarktregio.  

 

4. De inschrijfduur die per 1 januari 2016 van rechtswege door omzetting van 

woonduur in inschrijfduur is verkregen of nadien is verkregen op grond van artikel 

5.2 vervalt, nadat een woningzoekende een andere woonruimte betrekt. 

5. Burgemeester  en wethouders kunnen besluiten dat de inschrijfduur die door een 

woningzoekende per 1 januari 2016 van rechtswege door omzetting van 

woonduur in inschrijfduur is verkregen of nadien is verkregen op grond van artikel 

5.2 vervalt, indien de huurovereenkomst van de woningzoekende wegens 

woonfraude wordt beëindigd. 

6. In afwijking van het bepaalde in het derde lid eindigt de inschrijving niet:  

a. nadat een jongere woonruimte heeft betrokken die krachtens de 

huurovereenkomst bestemd is voor jongeren; 

b. nadat een huurder een zelfstandige woonruimte van een corporatie heeft 

betrokken met een tijdelijke huurovereenkomst voor twee of vijf jaar als 

bedoeld in artikel 7:271, eerste lid tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek 

gesloten na 1 juli 2016; 

c. voor meeverhuizende inwonende kinderen die lid zijn van een huishouden, 

wier medeverhuizing noodzakelijk was voor het verkrijgen van een 

huisvestingsvergunning voor de bewoning van de betreffende woonruimte. 

 

Artikel 2.2.4a Extra inschrijfduur voor aangewezen categorieën 

woningzoekenden 

Burgemeester en wethouders kunnen door hen aan te wijzen categorieën 

woningzoekenden extra inschrijfduur toekennen. 

 

Artikel 2.2.5 Voorwaarden aan inschrijving via het aanbodinstrument 

Door of namens de corporatie die verantwoordelijk is voor een aanbodinstrument 

kunnen voorwaarden aan de in het eerste lid bedoelde inschrijving worden verbonden. 

De voorwaarden zijn openbaar en te raadplegen via de website van het 

aanbodinstrument. 

 

Artikel 2.2.6 Aanvraag vergunning en in te dienen bescheiden 

1. Op een aanvraag om een huisvestingsvergunning beslissen burgemeester en 

wethouders. 

2. De aanvraag gaat vergezeld van de volgende bewijsstukken: 

a. meest recente inkomensgegevens van de woningzoekende, verstrekt door 

diens werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie dan wel de meest 

recente aanslag inkomstenbelasting of een accountantsverklaring indien 

aanvrager zelfstandig werkzaam is; 

b. een uittreksel uit de basisadministratie van de woonplaats van aanvrager; 

en, 

c. een kopie van een geldig verblijfsdocument indien de woningzoekende en de 

overige leden van het huishouden waarop de aanvraag betrekking heeft niet 

de Nederlandse nationaliteit bezitten. 

3. De aanvrager kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs van alle leden van 

het huishouden waarop de aanvraag betrekking heeft, te tonen. 

4. Indien aanvrager een huisvestingsvergunning aanvraagt voor woonruimte als 

bedoeld in artikel 2.4.4, tweede lid, eerste kolom, derde rij, dient de aanvraag 

tevens vergezeld te gaan van een indicatie op basis waarvan beoordeeld kan 

worden of de specifieke eigenschappen van de woonruimte tegemoetkomen aan 

geïndiceerde medische beperkingen van één of meerdere leden van het 

huishouden. 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere gegevens te vragen die 

nodig zijn om de aanvraag te beoordelen. 
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Artikel 2.2.7 Beslistermijn  

1. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na datum van 

indiening op de aanvraag voor een huisvestingsvergunning. 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de beslistermijn eenmalig te verlengen 

met vier weken. 

 

Artikel 2.2.8 Gegevens op vergunning 

1. De beschikking op de aanvraag bevat tenminste: 

a. de persoonsgegevens van de aanvrager; 

b. de samenstelling van het huishouden dat de woonruimte wil betrekken; 

c. het adres van de woonruimte waar de aanvraag betrekking op heeft; 

d. het voorschrift houdende dat binnen vier weken na verlening van de 

vergunning de woonruimte in gebruik wordt genomen. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen in de beschikking tevens opnemen dat de 

vergunning slechts geldig is indien het gehele huishouden waarvoor de vergunning 

is verleend, de woonruimte betrekt. 

 

 

Paragraaf 3 Vergunningverlening particuliere huurvoorraad  

 

Artikel 2.3.1 Reikwijdte paragraaf 3 

Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing op ingevolge artikel 2.1.1 aangewezen 

woonruimte die eigendom is van een corporatie. 

 

Artikel 2.3.2 Weigeringsgronden van de huisvestingsvergunning 

1. Burgemeester en wethouders weigeren de huisvestingsvergunning indien: 

a. het huishouden niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.2.1 en artikel 

2.2.2; 

b. het huishouden al in het bezit is van een geldige huisvestingsvergunning; 

c. het huishouden op grond van artikel 2.3.3 niet voor de huisvestingsvergunning in 

aanmerking komt; of,  

d. niet aannemelijk is dat het huishouden de woonruimte in gebruik zal nemen. 

2. Burgemeester en wethouders verlenen de huisvestingsvergunning indien geen van de in 

het eerste lid genoemde weigeringsgronden zich voordoen. 

 

Artikel 2.3.3 Bezettingsnormen 

Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning wordt overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 

2 voorrang verleend. 

 

Artikel 2.3.4 Intrekken vergunning 

Burgemeester en wethouders kunnen een huisvestingsvergunning intrekken, indien: 

a. het huishouden de in de vergunning vermelde woonruimte niet binnen de genoemde 

termijn in gebruik heeft genomen; 

b. de vergunning is verleend op grond van door de houder van de vergunning 

verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij 

onjuist of onvolledig waren. 

 

 

Paragraaf 4 Toewijzing en vergunningverlening corporatiewoningen 

 

Artikel 2.4.1 Reikwijdte paragraaf 4  

Het bepaalde in deze paragraaf is uitsluitend van toepassing op ingevolge artikel 2.1.1 

aangewezen woonruimte die eigendom is van een corporatie. 

 

Artikel 2.4.2 Weigeringsgronden van de huisvestingsvergunning 

1. Burgemeester en wethouders weigeren de huisvestingsvergunning indien: 
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a. het huishouden niet voldoet aan de toelatingscriteria genoemd in artikel 2.2.1; 

b. het huishouden al in het bezit is van een huisvestingsvergunning; 

c. het huishouden op grond van het bepaalde in artikel 2.4.6 en 2.4.6a niet voor de 

huisvestingsvergunning in aanmerking komt;  

d. het niet aannemelijk is dat het huishouden de woonruimte in gebruik zal nemen; of, 

e. de corporatie, gelet op haar taak als toegelaten instelling of haar belang als verhuurder, 

daaronder mede begrepen haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van de 

belangen van de overige huurders en voor de waarborging van het woongenot, 

redelijkerwijs het sluiten van een huurovereenkomst met aanvrager heeft kunnen 

weigeren. 

2. Burgemeester en wethouders verlenen de huisvestingsvergunning indien geen van de in 

het eerste lid genoemde weigeringsgronden zich voordoen. 

 

Artikel 2.4.3 Intrekken vergunning 

Burgemeester en wethouders kunnen een huisvestingsvergunning intrekken, indien: 

a. het huishouden de in de vergunning vermelde woonruimte niet binnen de genoemde 

termijn in gebruik heeft genomen; 

b. de vergunning is verleend op grond van door de houder van de vergunning 

verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij 

onjuist of onvolledig waren. 

 

Artikel 2.4.4 Passendheidscriteria: voorrang gelet op de aard, grootte en prijs van 

woonruimte 

1. Als categorieën woonruimte als bedoeld in artikel 11 van de wet worden aangewezen de 

categorieën woonruimte beschreven in kolom 1 van de in het tweede lid opgenomen tabel. 

2. Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning voor woonruimte die behoort tot een in 

kolom 1 genoemde categorie woonruimte wordt voorrang gegeven aan de categorieën 

woningzoekenden genoemd in kolom 2 achter de desbetreffende categorie woonruimte. 

 

Kolom 1: Categorie woonruimte (labels) Kolom 2: Categorie woningzoekenden 

(voorrangsgroepen) 

Woonruimte in het bijzonder geschikt  

voor de huisvesting van senioren  

(55plus) 

woningzoekenden met een leeftijd van  

tenminste 55 jaar, dan wel huishoudens  

waarvan tenminste één lid deze leeftijd  

heeft bereikt. 

Woonruimte in het bijzonder geschikt  

voor de huisvesting van senioren  

(75plus) 

woningzoekenden met een leeftijd van  

tenminste 75 jaar, dan wel huishoudens  

waarvan tenminste één lid deze leeftijd  

heeft bereikt. 

Woonruimte in het bijzonder  

geschikt voor de huisvesting van  

jongeren 

huishoudens bestaande uit tenminste een 

persoon met een leeftijd van tenminste 18 

jaar en ten hoogste 22 jaar, die geen  

student zijn.  

en 

huishoudens bestaande uit tenminste een 

persoon met een leeftijd van tenminste 23  

jaar en ten hoogste 27 jaar, die geen  

student zijn. 

Woonruimte in het bijzonder  

geschikt voor de huisvesting van  

personen met medische beperkingen 

huishoudens in het bezit van een indicatie  

waaruit blijkt dat de specifieke  

eigenschappen van de woonruimte 

tegemoetkomen aan  medische  

beperkingen van één of meerdere leden  

van het huishouden 

 

3. Als categorie woonruimte als bedoeld in artikel 11 van de wet wordt voorts aangewezen: 

woonruimte in het bijzonder geschikt voor de huisvesting van grote huishoudens. 
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4. Voorts wordt bij het verlenen van een huisvestingsvergunning overeenkomstig het 

bepaalde in Bijlage 2 voorrang verleend. 

 

Artikel 2.4.5  Bindingscriteria: voorrang bij regionale of lokale binding 

1. Bij de verlening van huisvestingsvergunningen wordt voor ten hoogste 50 procent van de 

in artikel 2.1.1 aangewezen categorieën woonruimte, voorrang gegeven aan huishoudens 

omdat zij economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de woningmarktregio, zoals 

bedoeld in artikel 14, derde lid, van de wet. 

2. Voor ten hoogste de helft van het in het eerste lid genoemde percentage mag bij de 

verlening van huisvestingsvergunningen voorrang worden gegeven aan woningzoekenden 

omdat zij economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente 

behorende kern als bedoeld in artikel 14, derde lid, van de wet. 

3. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat het in het eerste en tweede lid bepaalde 

uitsluitend van toepassing is op door hen aangewezen delen van de gemeente of door hen 

aangewezen categorieën woonruimte. 

 

Artikel 2.4.6 Algemene volgordebepaling 

1. Indien woonruimte te huur wordt aangeboden via een aanbodinstrument wordt de 

volgorde waarin de woningzoekenden die op het aanbod gereageerd hebben in aanmerking 

komen voor een huisvestingsvergunning bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 

2.4.6 tot en met 2.4.8. 

2. Voor een huisvestingsvergunning komen achtereenvolgens de volgende groepen 

woningzoekenden in aanmerking: 

a. de woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke passendheids- en 

bindingscriteria; 

b. de woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke passendheidscriteria; 

c. de woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria; 

d. de overige woningzoekenden. 

3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing als op de te huur aangeboden  

woonruimte het in artikel 2.4.4, vierde lid, opgenomen passendheidscriterium van 

toepassing is. 

4. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat woningzoekenden behorende tot één of 

beide van de volgende categorieën voor overige woningzoekenden als bedoeld in het 

eerste lid in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning: 

a. doorstromers; 

b. woningzoekenden die naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

onevenredig nadelig getroffen worden door schaarste aan goedkope woonruimte; 

5. Onder doorstromer als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: een huishouden dat een 

voor verhuur bestemde zelfstandige huurwoning die eigendom is van een corporatie 

achterlaat. 

 

Artikel 2.4.6a Bijzondere volgordebepaling 

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing als op te huur aangeboden woonruimte het in 

artikel 2.4.4, vierde lid, opgenomen passendheidscriterium van toepassing is. 

2. Voor een huisvestingsvergunning komen achtereenvolgens de volgende groepen 

woningzoekenden in aanmerking: 

a. woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria, in het bezit zijn 

van een urgentieverklaring en wier huishouden mede bestaat uit drie of meer 

inwonende kinderen jonger dan 18 jaar; 

b. woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria, in het bezit zijn 

van een urgentieverklaring en wier huishouden mede bestaat uit tenminste één 

inwonend kind jonger dan 18 jaar; 

c. woningzoekenden in het bezit van een urgentieverklaring en wier huishouden mede 

bestaat uit drie of meer inwonende kinderen jonger dan 18 jaar; 

d. woningzoekenden die in het bezit zijn van een urgentieverklaring en wier huishouden 

mede bestaat uit tenminste één inwonend kind jonger dan 18 jaar; 
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e. woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria en wier 

huishouden mede bestaat uit drie of meer inwonende kinderen jonger dan 18 jaar; 

f. woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria en wier 

huishouden mede bestaat uit tenminste één inwonend kind jonger dan 18 jaar; 

g. woningzoekenden wier huishouden mede bestaat uit drie of meer inwonende 

kinderen jonger dan 18 jaar; 

h. woningzoekenden wier huishouden mede bestaat uit tenminste één inwonend kind 

jonger dan 18 jaar; 

i. overige woningzoekenden. 

 

Artikel 2.4.7 Volgorde van houders van een urgentieverklaring 

1. Van de woningzoekenden die zijn ingedeeld in één van de in artikel 2.4.6, tweede lid 

aanhef en onder a tot en met d bedoelde groepen of in één van de in artikel 2.4.6a, 

tweede lid aanhef en onder a tot en met i bedoelde groepen, komen als eerste in 

aanmerking voor een huisvestingsvergunning de houders van een urgentieverklaring 

indien de woonruimte voldoet aan het in de urgentieverklaring opgenomen zoekprofiel. 

2. Indien op grond van het eerste lid meerdere houders van een urgentieverklaring als eerste 

in aanmerking zouden komen voor een huisvestingsvergunning, komt als eerste in 

aanmerking het huishouden waarvan de urgentieverklaring als eerste is verleend of 

waarvoor voorziening in de behoefte aan woonruimte naar het oordeel van burgemeester 

en wethouders het meest dringend noodzakelijk is. 

3. De houders van een urgentieverklaring, verleend ter indeling in één van de in artikel 2.6.6 

genoemde gronden, worden geacht te voldoen aan de bindingscriteria. 

4. Het bepaalde in de voorgaande leden is alleen van toepassing op houders van een SV-

urgentieverklaring indien het door burgemeester en wethouders voor het desbetreffende 

tijdvak maximaal te huisvesten aantal houders van een SV-urgentieverklaring nog niet 

bereikt is. 

5. Burgemeester en wethouders stellen het in het vorige lid bedoelde aantal niet eerder vast 

dan na overleg met de overige gemeenten van de Woningmarktregio.  

 

Artikel 2.4.8 Volgorde van de overige woningzoekenden 

1. De volgorde waarin woningzoekenden, niet zijnde houders van een urgentieverklaring, die 

behoren tot één van de in artikel 2.4.6, tweede lid, aanhef en onder a tot en met d, 

bedoelde groepen of tot één van de in artikel 2.4.6a, tweede lid aanhef en onder a tot en 

met i bedoelde groepen, in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning, wordt 

bepaald aan de hand van een in de volgende leden beschreven rangordecriterium. 

2. De volgende rangordecriteria kunnen worden toegepast: 

a. Inschrijfduur. De woningzoekende met de langste inschrijfduur komt als eerste in 

aanmerking voor de huisvestingsvergunning.  

b. Loting. Bij loting wordt door de corporatie op elektronische of andere geschikte wijze 

bepaald in welke volgorde de aan de loting deelnemende woningzoekenden voor de 

huisvestingsvergunning in aanmerking komen. Daarbij heeft elk deelnemende 

woningzoekende een gelijke kans op elke plek in de totale rangorde. 

3. Per kalenderjaar wordt ten hoogste 20 % van door corporaties te huur aangeboden 

woonruimten het rangordecriterium loting toegepast.  

 

Artikel 2.4.9 Directe bemiddeling 

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2.3, eerste lid, kan de woonruimte via directe 

bemiddeling worden aangeboden indien het betreft de huisvesting van woningzoekenden voor 

wie geldt dat het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet doelmatig is om hen 

via een aanbodinstrument naar woonruimte te laten zoeken. Dit betreft in ieder geval: 

a. vergunninghouders; 

b. houders van een urgentieverklaring; en,  

c. huishoudens bedoeld in artikel 2.4.10. 

 

Artikel 2.4.10 Bijzondere gevallen 
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Op verzoek van corporaties kan bij de huisvesting van huishoudens in bijzondere gevallen die 

voldoen aan de volgende voorwaarden, direct bemiddeld worden: 

a. het betreft de huisvesting van huishoudens wier specifieke situatie vraagt om een 

oplossing op maat, welke niet kan worden geboden met toepassing van het bepaalde in 

deze verordening; 

b. het aantal huisvestingen op grond van dit artikel bedraagt per regiogemeente per 

kalenderjaar ten hoogste vijf procent van de met toepassing van het bepaalde in deze 

verordening te verhuren woonruimte; 

c. de huisvestingen op grond van dit artikel worden geregistreerd en jaarlijks 

gerapporteerd aan de Stuurgroep Wonen. Daarbij wordt de Stuurgroep Wonen in ieder 

geval medegedeeld hoeveel gevallen het per regiogemeente betrof.  

 

 

Paragraaf 5 Experimenten woonruimteverdeling 

 

Artikel 2.5.1 Algemeen 

1. Bij een experiment worden de effecten onderzocht van een wijze van in gebruik geven van 

woonruimte, welke niet in of op grond van deze verordening is geregeld maar wel in een 

op grond van de Huisvestingswet 2014 vast te stellen verordening geregeld zou kunnen 

worden. 

2. De wijze van in gebruik geven van woonruimte als bedoeld in het eerste lid staat ten 

dienste van een rechtvaardige, doelmatige, evenwichtige en transparante verdeling van 

woonruimte. 

 

Artikel 2.5.2 Experimenten met woonruimten van corporaties 

1. Corporaties en één of meer regiogemeenten kunnen een experiment organiseren. Zij 

stellen daartoe de opzet van het experiment vast, welke tenminste het volgende bevat: 

a. een beschrijving van het doel en de inhoud van het experiment; en, 

b. het toepassingsbereik van het experiment; en, 

c. de tijdsduur van het experiment; en, 

d. de wijze van begeleiding van het experiment gedurende de duur van het experiment; 

en, 

e. de wijze en punten waarop het experiment geëvalueerd wordt. 

2. Een experiment heeft een maximale duur van twee jaar en betreft per jaar maximaal tien 

procent van de in dat jaar toe te wijzen woonruimten van de corporaties die bij het 

experiment betrokken zijn. 

3. Een experiment vangt pas aan nadat de Stuurgroep Wonen de experimentenopzet heeft 

goedgekeurd. Bij zijn beslissing tot goed- dan wel afkeuring van de 

experimentenovereenkomst neemt de Stuurgroep Wonen de belangen van een 

evenwichtige, rechtvaardige, doelmatige en transparante verdeling van woonruimte in 

acht. 

 

Artikel 2.5.3 Experiment met overige aangewezen woonruimten 

1. Andere verhuurders dan corporaties kunnen in samenwerking met één of meer 

regiogemeenten een experiment organiseren. Het bepaalde in artikel 2.5.2, eerste lid, is 

hierop van overeenkomstige toepassing. 

2. Een experiment heeft een maximale duur van twee jaar en vangt pas aan nadat 

burgemeester en wethouders, na raadpleging van de Stuurgroep Wonen, de 

experimentenopzet hebben goedgekeurd. Bij hun beslissing omtrent goedkeuring nemen 

zij de belangen van een evenwichtige, rechtvaardige, doelmatige en transparante verdeling 

van woonruimte in acht. 

 

 

Paragraaf 6 Urgentie  

 

Artikel 2.6.1 Bevoegdheid tot beslissen op een aanvraag om een urgentieverklaring 
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Op een aanvraag om een urgentieverklaring beslissen burgemeester en wethouders bij wie de 

aanvraag ingevolge artikel 2.6.2, eerste lid, wordt ingediend. 

 

Artikel 2.6.2 Aanvraag om een urgentieverklaring 

1. Een urgentieverklaring wordt aangevraagd: 

a. bij burgemeester en wethouders van de regiogemeente waar de aanvrager blijkens 

diens inschrijving in de basisregistratie zijn woonadres heeft; of, 

b. bij burgemeester en wethouders van de regiogemeente waar de aanvrager wil gaan 

wonen, als de aanvrager niet in de woningmarktregio woont. 

2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de datum van ontvangst van 

de aanvraag. Zij kunnen deze termijn eenmaal verlengen met ten hoogste vier weken en 

maken hun besluit daartoe bekend binnen de in de vorige zin genoemde termijn. 

3. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de volgende gegevens en bescheiden: 

a. stukken waaruit blijkt dat de aanvrager als woningzoekende is ingeschreven in een 

aanbodinstrument; 

b. informatie over de aard en de oorsprong van het huisvestingsprobleem dat aan de 

aanvraag ten grondslag ligt; en 

c. informatie over het inkomen en het vermogen van het huishouden van aanvrager. 

4. Het bepaalde in het vorige lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op een aanvraag 

die een verzoek om indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 2.6.6 inhoudt. 

 

Artikel 2.6.3 Inhoud van de urgentieverklaring 

1. De urgentieverklaring bevat een zoekprofiel voor woonruimte. 

2. Het zoekprofiel bevat het qua ligging, grootte, en aard meest sobere woningtype of de 

meest sobere woningtypen, naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

noodzakelijk voor het oplossen van het huisvestingsprobleem.  

3. Het zoekprofiel bevat voorts het zoekgebied waarvoor de urgentieverklaring geldig is. 

4. De urgentieverklaring bevat verder de volgende informatie: 

a. de naam, het adres en de woonplaats van aanvrager; 

b. de geboortedatum van aanvrager; 

c. het dossiernummer van de aanvraag; 

d. de termijn gedurende welke de urgentieverklaring geldig is. 

 

Artikel 2.6.4 Het zoekgebied 

1. Het zoekgebied omvat de gemeente van burgemeester en wethouders die de 

urgentieverklaring hebben verleend. 

2. Het bepaalde in de volgende leden is uitsluitend van toepassing op een urgentieverklaring 

waarmee de woningzoekende is ingedeeld in een in artikel 2.6.8 genoemde 

urgentiecategorie. 

3. Indien de houder van de urgentieverklaring wil verhuizen naar een andere regiogemeente 

dan die waar de urgentieverklaring is afgegeven, kunnen burgemeester en wethouders van 

de ontvangende regiogemeente: 

a. het zoekgebied wijzigen zodat het hun gemeente omvat. Met de wijziging van het 

zoekgebied komt een eerder in het zoekprofiel opgenomen zoekgebied te vervallen; 

en, 

b. de in het zoekprofiel opgenomen woningtypen wijzigen in het voor de ontvangende 

gemeente, gelet op de toepasselijke urgentiecategorie, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2.6.3, tweede lid, gangbare woningtype of woningtypen. 

4. Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede lid bedoelde wijziging van het 

zoekgebied weigeren indien naar hun oordeel de onevenwichtige en onrechtvaardige 

effecten van schaarste aan goedkope woonruimte daartoe nopen.  

5. Burgemeester en wethouders beslissen binnen een termijn van vier weken op een verzoek 

om wijziging van het zoekgebied, bedoeld in het tweede lid. 

 

Artikel 2.6.5 Algemene weigeringsgronden urgentieverklaring 

1. Burgemeester en wethouders weigeren de urgentieverklaring indien naar hun oordeel 

sprake is van één of meerdere van de volgende omstandigheden: 
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a. het huishouden van de aanvrager voldoet niet aan de in artikel 2.2.1 genoemde 

eisen; 

b. er is geen sprake van een urgent huisvestingsprobleem; 

c. de aanvrager kon het huisvestingsprobleem redelijkerwijs voorkomen of kan het 

huisvestingsprobleem redelijkerwijs op een andere wijze oplossen;  

d. het huisvestingsprobleem kon worden voorkomen of kan worden opgelost door 

gebruik te maken van een voorliggende voorziening; 

e. het aan de aanvraag ten grondslag liggende huisvestingsprobleem is ontstaan als 

gevolg van een verwijtbaar doen of nalaten van aanvrager of een lid van zijn 

huishouden; 

f. het aan de aanvraag ten grondslag liggende huisvestingsprobleem kan niet of in 

onvoldoende mate opgelost worden met verhuizing naar zelfstandige woonruimte of 

andere zelfstandige woonruimte;  

g. de aanvraag is ingediend binnen twee jaar nadat een eerder aan aanvrager of een lid 

van zijn huishouden verleende urgentieverklaring is vervallen of ingetrokken met 

toepassing van artikel 2.6.9 of 2.6.10; 

h. de aanvrager is niet in staat om in zijn bestaan of in de kosten van bewoning van 

zelfstandige woonruimte te voorzien; 

i. de aanvrager in de periode direct voorafgaand aan het indienen van de aanvraag 

blijkens  diens inschrijving in de basisadministratie niet tenminste twee jaar 

onafgebroken in de gemeente waar de urgentieverklaring wordt aangevraagd 

woonachtig was; 

j. het huishoudinkomen de DAEB-norm overschrijdt. 

2. Indien de aanvraag betrekking heeft op indeling in een urgentiecategorie bedoeld in artikel 

2.6.8, eerste lid, kunnen burgemeester en wethouders vervolgens het aangevraagde 

weigeren indien de aanvrager gedurende de in het vorige lid, onder i, bedoelde termijn 

niet heeft gewoond in een zelfstandige en krachtens een besluit op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening voor permanente bewoning bestemde woonruimte. 

3. Burgemeester en wethouders weigeren vervolgens het aangevraagde indien de aanvrager 

niet valt onder één van de in artikel 2.6.6 tot en met 2.6.8 opgenomen 

urgentiecategorieën. 

 

Artikel 2.6.6 Wettelijke urgentiecategorieën en vergunninghouders 

1. Een urgentieverklaring kan worden verleend indien zich geen van de in artikel 2.6.5, 

eerste lid, aanhef en onder a tot en met h en j genoemde omstandigheden voordoet en de 

aanvrager tot tenminste één van de volgende urgentiecategorieën behoort: 

a. woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van 

personen, die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun 

woonruimte hebben verlaten en waarvan de uitstroom uit die voorziening aanstaande 

is, indien de behoefte aan in de desbetreffende regiogemeente gelegen woonruimte 

als gevolg van die uitstroom naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

dringend noodzakelijk is; 

b. woningzoekenden waarvan de voorziening in de behoefte aan woonruimte als gevolg 

van het verlenen of ontvangen van mantelzorg naar het oordeel van burgemeester 

en wethouders voor aanvrager dringend noodzakelijk is. 

2. Een urgentieverklaring kan worden verleend aan een vergunninghouder die, gelet op de in 

artikel 28 van de wet genoemde taakstelling, gehuisvest moet worden door het college van 

burgemeester en wethouders waar de urgentieverklaring wordt aangevraagd indien wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de woningzoekende is niet door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bedoeld 

in artikel 2 van de Wet Centraal orgaan opvang asielzoekers bij een andere 

gemeente voorgedragen voor huisvesting; en, 

b. de woningzoekende heeft niet eerder aangeboden woonruimte geweigerd. 

 

Artikel 2.6.7 Urgentiecategorie: uitstroom 
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1. Een urgentieverklaring kan worden verleend aan een woningzoekende die moet omzien 

naar woonruimte aansluitend op verblijf in een instelling voor maatschappelijke opvang, 

een psychiatrische instelling of een erkende hulp- of dienstverleningsinstelling, indien: 

a. de aanvrager tenminste twee van de drie jaren direct voorafgaand aan het verblijf in 

de instelling blijkens de inschrijving in de basisadministratie woonachtig was in de 

woningmarktregio; 

b. geen van de in artikel 2.6.5, eerste lid, aanhef en onder a, c, d, f, h of j genoemde 

omstandigheden zich voordoet; en, 

c. de aanvrager, naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende 

zelfredzaam is. 

2. Indien een urgentieverklaring als bedoeld in het eerste lid wordt aangevraagd door een 

woningzoekende die verblijft in een in de woningmarktregio gelegen instelling als bedoeld 

in het eerste lid, zijn de volgende leden van toepassing. 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.6.1 en artikel 2.6.2, eerste lid, wordt op een 

aanvraag om een urgentieverklaring waarmee een woningzoekende wordt ingedeeld in een 

urgentiecategorie als bedoeld in het vorige lid, besloten door burgemeester en wethouders 

van de regiogemeente waar de locatie van de opvanginstelling waar de woningzoekende 

verblijft resideert.  

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.6.4, eerste lid, omvat het in de 

urgentieverklaring op te nemen zoekgebied de regiogemeente waarin aanvrager tenminste 

twee van de drie jaren direct voorafgaand aan het verblijf in de instelling blijkens de 

inschrijving in de basisadministratie woonachtig was, tenzij burgemeester en wethouders 

gelet op de problematiek van aanvrager een andere regiogemeente in het zoekgebied 

opnemen. 

5. Het college van burgemeester en wethouders van de regiogemeente die tot het in de 

urgentieverklaring opgenomen zoekgebied behoort, stelt het in de urgentieverklaring op te 

nemen woningtype vast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.6.3, tweede lid. 

 

Artikel 2.6.8 Overige regionale urgentiecategorieën 

1. Een urgentieverklaring kan worden verleend indien zich geen van de in artikel 2.6.5, 

eerste en tweede lid, genoemde omstandigheden voordoet en de aanvrager tot tenminste 

één van de volgende urgentiecategorieën behoort: 

a. woningzoekenden die in een acute noodsituatie verkeren; 

b. woningzoekenden, met inbegrip van de situatie waarin dit slechts geldt voor één lid 

van het huishouden van een woningzoekende, die op grond van medische of sociale 

redenen dringend woonruimte in een levensontwrichtende woonsituatie verkregen die 

naar het oordeel van burgemeester en wethouders alleen opgelost kan worden door 

verhuizing naar andere zelfstandige woonruimte, voor zover zij niet behoren tot de in 

artikel 2.6.7 bedoelde urgentiecategorie; 

c. woningzoekenden waarvan de huidige woonruimte behoort tot een door 

burgemeester en wethouders op grond van het tweede lid aangewezen complex.  

d. woningzoekenden waarvan de binnen de gemeente gelegen zelfstandige woonruimte 

als gevolg van een calamiteit naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

duurzaam ongeschikt is voor bewoning. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen complexen aanwijzen waarvan de bewoners in 

verband met sloop of ingrijpende renovatie of herstructurering van het gebied waarin de 

complexen zijn gelegen, redelijkerwijs binnen twee jaar niet meer in hun huidige 

woonruimte kunnen blijven wonen. Burgemeester en wethouders stellen daarbij een datum 

vast met ingang waarvan de bewoners van de aangewezen complexen een SV-

urgentieverklaring kunnen aanvragen. 

3. Op de urgentiecategorieën bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a en c, is het 

bepaalde in artikel 2.6.5, eerste lid aanhef en onder j en het bepaalde in artikel 2.6.3, 

tweede lid, niet van toepassing. 

 

Artikel 2.6.9 Geldigheid van de urgentieverklaring 

1. Het bepaalde in het tweede lid, aanhef en onder b, en in het derde en vierde lid van dit 

artikel is niet van toepassing op de SV-urgentieverklaring en de urgentieverklaringen 
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waarmee een woningzoekende is ingedeeld in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 

2.6.6, tweede lid, of artikel 2.6.7, eerste lid. 

2. De urgentieverklaring vervalt: 

a. nadat de houder ervan niet meer behoort tot de urgentiecategorie welke aanleiding 

was voor verlening van de urgentieverklaring; of, 

b. na verloop van een termijn van 26 weken na verlening van de urgentieverklaring. 

3. Burgemeester en wethouders van de gemeente die tot het in de urgentieverklaring 

vermelde zoekgebied behoort kunnen besluiten dat de urgentieverklaring een langere 

termijn dan die bedoeld in het tweede lid geldig blijft indien: 

a. de omstandigheden bedoeld in artikel 2.6.5, eerste lid, zich niet voordoen; 

b. de houder van de urgentieverklaring nog steeds valt in de urgentiecategorie welke 

aanleiding was voor verlening van de urgentieverklaring. 

4. Met inbegrip van de in het vorige lid bedoelde verlenging vervalt een urgentieverklaring na 

het verstrijken van een periode van 52 weken na het moment waarop zij verleend is.  

 

Artikel 2.6.10 Wijzigen en intrekken van de urgentieverklaring 

1. Burgemeester en wethouders trekken de urgentieverklaring in indien: 

a. bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en er, indien juiste of 

volledige gegevens verstrekt zouden zijn geweest, de urgentieverklaring zou zijn 

geweigerd; 

b. de houder van de urgentieverklaring  niet meer behoort tot de urgentiecategorie 

welke aanleiding was voor verlening van de urgentieverklaring of zich één of meer 

toepasselijke, in artikel 2.6.5, eerste lid, opgenomen en op de desbetreffende 

urgentiecategorie toepasselijke weigeringsgronden voordoen; 

c. de houder van de urgentieverklaring daartoe verzoekt; of, 

d. de houder van de urgentieverklaring passende woonruimte heeft geweigerd of zich 

anderszins onvoldoende heeft ingespannen om zijn huisvestingsprobleem op te 

lossen. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen de urgentieverklaring wijzigen indien: 

a. bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en er, indien juiste of 

volledige gegevens verstrekt zouden zijn geweest, de urgentieverklaring niet zou zijn 

geweigerd maar anders op de aanvraag zou zijn besloten; of 

b. de houder van de urgentieverklaring behoort tot een andere urgentiecategorie dan 

die welke aanleiding was voor verlening van de urgentieverklaring. 

3. Ter voorbereiding van een besluit tot intrekking of wijziging van de urgentieverklaring 

kunnen burgemeester en wethouders zich laten adviseren door een ter zake deskundig 

persoon. 

4. Indien burgemeester en wethouders een voorwaarde aan de urgentieverklaring hebben 

verbonden, treedt de urgentieverklaring pas in werking als aan de voorwaarde is voldaan. 

 

Artikel 2.6.11 Hardheidsclausule 

1. Burgemeester en wethouders zijn, indien toepassing van deze verordening zou leiden tot 

weigering van een urgentieverklaring, bevoegd om toch een urgentieverklaring toe te 

kennen indien: 

a. weigering van een urgentieverklaring leidt tot een schrijnende situatie; en, 

b. sprake is van bijzondere, bij het vaststellen van de verordening onvoorziene, 

omstandigheden die gelet op het doel van de verordening redelijkerwijs toch een 

grond voor de verlening van een urgentieverklaring zouden kunnen zijn. 

2. Burgemeester en wethouders registreren de gevallen waarin met toepassing van het in het 

eerste lid bepaalde een urgentieverklaring wordt verleend. De registratie bevat tenminste 

de datum waarop de urgentieverklaring wordt verleend en de specifieke omstandigheden 

van het geval die leiden tot de verlening van de urgentieverklaring. De registraties worden 

tenminste eenmaal per jaar besproken in de Stuurgroep Wonen. 

 

Artikel 2.6.12 Overgangsrecht urgentieverklaringen 

Urgentieverklaringen die zijn verleend op grond van de Regionale Huisvestingsverordening 

Stadsregio Amsterdam 2013 zoals deze luidt onmiddellijk vóór 1 januari 2016 of daarmee 
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gelijkgesteld is, worden gelijkgesteld met de op grond van artikel 2.6.1 van deze verordening 

te verlenen urgentieverklaringen. 

 

 

Paragraaf 7 (Gereserveerd) 

 

 

 

 

AFDELING II VERDELING VAN STANDPLAATSEN WOONWAGENS 

 

Paragraaf 8 Standplaatsen voor woonwagens 

 

Artikel 2.8.1 Werkingsgebied 

In de gemeenten worden alle standplaatsen aangewezen als woonruimte als bedoeld in artikel 

1, derde lid onder a, van de wet. 

 

Artikel 2.8.2 Reikwijdte vergunningplicht 

Het is verboden zonder een huisvestingsvergunning een aangewezen standplaats in gebruik te 

nemen of te geven. 

 

Artikel 2.8.3 Inschrijving register 

1. Burgemeester en wethouders houden een register bij van standplaatszoekenden. Het 

register vermeldt de standplaatszoekenden in volgorde van inschrijvingsdatum.  

2. Om op de in het eerste lid genoemde lijst te kunnen worden ingeschreven moet de 

standplaatsgerechtigde aantonen dat hij voldoet aan de criteria genoemd in artikel 4. 

3. De inschrijving in het register is geldig voor één jaar. Burgemeester en wethouders kunnen 

de termijn van de inschrijving verlengen. 

4. Burgemeester en wethouders verstrekken aan de standplaatszoekende een bewijs van 

inschrijving, waarop in ieder geval de volgende gegevens zijn vermeld: 

a. inschrijvingsnummer; 

b. datum van inschrijving; 

c. naam en adres van aanvrager. 

5. Burgemeester en wethouders halen een inschrijving door in het register indien: 

a. de standplaatszoekende niet meer aan de vereisten voor inschrijving voldoet; 

b. de standplaatszoekende daarom verzoekt; 

c. de standplaatszoekende is overleden; 

d. de geldigheidstermijn van de inschrijving is verstreken;  

e. de standplaatszoekende een standplaats of woning in Nederland krijgt toegewezen en 

deze accepteert; 

f. de standplaatszoekende een standplaats achterlaat bij toewijzen en acceptatie van 

een woning; 

g. de standplaatszoekende gegevens heeft verstrekt bij de inschrijving waarvan deze 

wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren; 

h. de standplaatszoekende niet binnen tien dagen zijn inschrijving heeft gecontinueerd 

door inzending van een door burgemeester en wethouders te verstrekken 

enquêteformulier. 

 

Artikel 2.8.4 In te dienen bescheiden 

1. Bij inschrijving in het register worden de volgende bescheiden overgelegd: 

a. een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de woonplaats van 

aanvrager; 

b. een geldig identiteitsbewijs; 

c. een geldig verblijfsdocument indien aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit 

bezit; 

d. bewijzen van inkomsten waaruit het huidige inkomen van het huishouden blijkt; 
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e. indien de aanvrager behoort tot de groep personen genoemd in artikel 18 van de 

voormalige Woonwagenwet: een bewonersverklaring waaruit blijkt dat de 

woningzoekende daadwerkelijk tot de traditionele doelgroep behoort. 

2. In de gemeente Amsterdam worden eveneens bescheiden overgelegd waaruit blijkt dat: 

a. de standplaatszoekende een bedrijf of beroep uitoefent dat verband houdt met de 

exploitatie van het circus- of kermisbedrijf; 

b. minimaal 70% van zijn/haar gemiddeld jaarinkomen over de afgelopen drie 

kalenderjaar binnen het onder a genoemde bedrijf of beroep heeft vergaard. 

3 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere gegevens te vragen die nodig zijn 

om de inschrijving te beoordelen. 

 

Artikel 2.8.5 Criteria voor vergunningverlening 

1. Burgemeester en wethouders verlenen de huisvestingsvergunning voor het betrekken van 

een standplaats, indien het huishouden voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 

2.2.1 en het huishouden volgens de volgordebepaling bedoeld in artikel 2.8.7 als eerste 

voor de standplaats in aanmerking komt. 

2. Artikel 2.2.6, 2.2.7 en 2.2.8, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 

3. Er kan één huisvestingsvergunning per huishouden worden verstrekt. 

 

Artikel 2.8.6 Intrekken vergunning 

Burgemeester en wethouders kunnen een huisvestingsvergunning intrekken, indien: 

a. de vergunninghouder schriftelijk te kennen heeft gegeven van de vergunning geen 

gebruik meer te willen maken; 

b. de vergunninghouder de in de vergunning vermelde standplaats niet binnen de 

genoemde termijn in gebruik heeft genomen; 

c. de vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens 

waarvan deze wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren. 

 

 

Artikel 2.8.7 Nadere uitwerking  

Burgemeester en wethouders stellen regels op over de wijze van verdeling en volgordebepaling 

bij toewijzing van een standplaats aan een standplaatszoekende. 

 

 

Hoofdstuk 3 Wijziging van de woonruimtevoorraad 
Gereserveerd 

 

 

Hoofdstuk 4 Verdere bepalingen 
 

Paragraaf 1 Wijzigingen 

 

Artikel 4.1.1 Overleg bij wijziging 

Bij de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze verordening plegen 

burgemeester en wethouders overleg met burgemeester en wethouders van de andere 

regiogemeenten, met de in de woningmarktregio werkzame corporaties en met andere 

daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende organisaties die binnen de 

woningmarktregio werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting. 

 

 

Paragraaf 2 Verslaglegging en monitoring 

 

Artikel 4.2.1 Verstrekken van inlichtingen 

Burgemeester en wethouders verstrekken  het portefeuillehoudersoverleg  de  v 

inlichtingen, die nodig zijn voor een juiste afstemming over de wijze waarop 

burgemeester en wethouders deze verordening uitvoeren. 
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Paragraaf 3 Handhaving en toezicht  

 

Artikel 4.3.1 Handelen zonder of in strijd met een vergunning 

1. Burgemeester en wethouders kunnen een bestuurlijke boete opleggen bij 

overtreding van de verboden bedoeld in artikel 8, 21 of 22 van de wet of handelen 

in strijd met de voorwaarden of voorschriften, bedoeld in artikel 24 van de wet. 

2. De bestuurlijke boete voor overtreding van het verbod, bedoeld in artikel 8, eerste 

lid, van de wet bedraagt: 

a. voor de eerste overtreding en voor een herhaalde overtreding na een 

periode van 12 maanden: € 340; 

b. voor een herhaalde overtreding binnen een periode van 12 maanden: € 340. 

3. De bestuurlijke boete voor overtreding van het verbod, bedoeld in artikel 8, 

tweede lid, van de wet bedraagt: 

a. voor de eerste overtreding en voor een herhaalde overtreding na een 

periode van 12 maanden: € 3.000; 

b. voor een herhaalde overtreding binnen een periode van 12 maanden: € 

4.500. 

4. De bestuurlijke boete voor overtreding van het verbod, bedoeld in artikel 21 of 22 

van de wet, of voor handelen in strijd met de voorwaarden of voorschriften, 

bedoeld in artikel 24 van de wet, bedraagt: 

a. voor de eerste overtreding en voor een herhaalde overtreding na een 

periode van 12 maanden: € 12.000; 

b. voor een herhaalde overtreding binnen een periode van 12 maanden: € 

18.500. 

 

 

Paragraaf 4 Restbepalingen 

 

Artikel 4.4.1 Hardheidsclausule 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze 

verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af 

te wijken van deze verordening. 

 

 

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen 
 

Artikel 5.1 Overgangsbepalingen beschikkingen 

1. Vergunningen, toestemmingen, urgentieverklaringen, met inbegrip van daaraan 

verbonden voorwaarden en voorschriften vóór het tijdstip van inwerkingtreding 

van de onderhavige verordening verleend, gelden als vergunningen, 

toestemmingen, urgentieverklaringen en indicaties, met inbegrip van daaraan 

verbonden voorwaarden en voorschriften als bedoeld in deze verordening. 

2. Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor 1 januari 2016 blijft van toepassing op 

een huisvestingsvergunning, een onttrekkingsvergunning of een 

splitsingsvergunning of een beschikking tot weigering, wijziging of intrekking 

daarvan, die nog niet onherroepelijk is. 

3. Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor 1 januari 2016 blijft van toepassing op 

een beschikking tot toepassing van een bestuurlijke sanctie, genomen wegens de 

overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Huisvestingswet, of een 

beschikking tot weigering, wijziging of intrekking daarvan, die nog niet 

onherroepelijk is. 

4. De voor de inwerkingtreding gedane inschrijvingen van standplaatszoekenden, 

worden geacht inschrijvingen te zijn als bedoeld in artikel 2.8.3 van deze 

verordening. 
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5. De voor inwerkingtreding van deze verordening vastgestelde beleidsregels blijven 

onverkort van toepassing indien ze door de inwerkingtreding van deze verordening 

niet worden gewijzigd. 

 

Artikel 5.2 Overgangsbepalingen en coulanceregeling omzetten woonduur 

naar inschrijfduur 

1. Indien een woningzoekende zich in de periode van 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 

als zodanig inschrijft, wordt de woonduur die hij heeft opgebouwd onmiddellijk 

voorafgaand aan 31 december 2015, omgezet naar inschrijfduur indien de 

woningzoekende bij of na die inschrijving bij de beheerder van het 

aanbodinstrument of bij een corporatie aangegeven heeft dat bedoelde woonduur 

omgezet moet worden naar inschrijfduur. 

2. De in het eerste en tweede lid bedoelde omzetting van woonduur naar 

inschrijfduur vindt plaats in een verhouding van 1:1. 

3. De inschrijfduur die met toepassing van de vorige leden is ontstaan door omzetting 

van woonduur vervalt op 1 juli 2030. 

 

Artikel 5.3 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2017. 

 

Artikel 5.4 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 1 

januari 2020. 

  

 

 

Ouder-Amstel, 16 februari 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Bijlage 2 
Behorende bij artikel 2.3.3 en artikel 2.4.4 

 

Woning met aantal kamers Huishouden met minimaal 

1 1 persoon 

2 1 persoon 

3 1 persoon 

4 2 personen 

5 3 personen 

 

 

 

 

 



2 Overzicht wijzigingen 
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Regionaal model huisvestingsverordening 

N.B.: De geel gearceerde tekstgedeelten zijn facultatief. 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 
Artikel 1 Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Aanbodinstrument: een aanbodinstrument als bedoeld in artikel 2.2.3, eerste 

lid, waarop door corporaties woonruimte, aangewezen in artikel 2.1.1 te huur 
wordt aangeboden; 

b. Basisadministratie: de basisadministratie bedoeld in artikel 1.2 van de Wet 
basisregistratie personen; 

c. Bezettingsnormen: de in artikel 2.3.3 vastgestelde voorrangsregels; 
d. Bindingscriterium: bindingscriterium op grond van artikel 2.4.5 gesteld aan 

woningzoekenden, om in aanmerking te komen voor voorrang bij de verlening 
van een huisvestingsvergunning; 

e. Burgemeester en wethouders: het College van burgemeester en wethouders; 
f. Complex: een aaneengesloten groep woonruimten die door burgemeester en 

wethouders is aangewezen; 
g. COA-voorziening: als bedoeld in artikel 2 van de Wet Centraal orgaan opvang 

asielzoekers; 
h. Corporaties: toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de 

Woningwet die werkzaam zijn in één of meer gemeenten van de Stadsregio 
Amsterdam; 

i. DAEB-norm: het in artikel 4, eerste lid aanhef en onder a, van de Tijdelijke 
regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen 
volkshuisvesting genoemde bedrag, of, als Herzieningswet toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (kamerstuk dossiernummer 32769) in werking is 
getreden: de inkomensgrens bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de 
Woningwet; 

j. Directe bemiddeling: het rechtstreeks aan een woningzoekende aanbieden van 
woonruimte zonder dat die woonruimte via het aanbodinstrument te huur is 
aangeboden; 

k. Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel 
of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

l. Huishouden: een alleenstaande dan wel twee personen met of zonder 
kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te 
voeren of een woongroep; 

m. Huisvestingsvergunning: de vergunning, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de 
wet; 

n. Huurprijs: de prijs die bij huur of verhuur is verschuldigd voor het enkele 
gebruik van een woonruimte of standplaats voor een woonwagen, uitgedrukt in 
een bedrag per maand berekend volgens het woningwaarderingstelsel 
behorende bij het Besluit huurprijzen woonruimte; 

o. Indicatie: een beoordeling van de medische beperkingen van een 
woningzoekende, afgegeven door burgemeester en wethouders of een door 
hen aan te wijzen adviseur en overeenkomstig eventueel door hen vast te 
stellen wijze, ter voorbereiding van een door hen te nemen beslissing op een 
aanvraag om een huisvestingsvergunning; 

p. Inkomen: rekeninkomen als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder i van de Wet 
op de huurtoeslag;  
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q. Inschrijfduur: de inschrijfduur bedoeld in artikel 2.2.4, tweede lid; 
r. Inschrijving: het ingeschreven staan als woningzoekende; 
s. instelling voor maatschappelijke opvang: een instelling als bedoeld in artikel 

1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 
t. jongere: onder jongere wordt verstaan een volwassene tot een leeftijd van 28 

jaar; 
u. liberalisatiegrens: het huurbedrag genoemd in artikel 13, eerste lid, aanhef en 

onder a van de Wet op de huurtoeslag; 
v. mantelzorg: mantelzorg als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel b van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning; 
w. Ontvangende regiogemeente: de regiogemeente waarnaar een houder van een 

urgentieverklaring wil verhuizen, als bedoeld in artikel 2.6.4, derde lid; 
x. Onzelfstandige woonruimte: woonruimte, niet-zijnde woonruimte bestemd voor 

inwoning, welke geen eigen toegang heeft of welke niet door een huishouden 
zelfstandig kan worden bewoond, zonder dat dit huishouden daarbij afhankelijk 
is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte, waarbij als wezenlijke 
voorzieningen worden aangemerkt: keuken en toilet. 

y. passende woonruimte: woonruimte die voldoet aan het in artikel 2.6.3, eerste 
lid, bedoelde zoekprofiel; 

z. passendheidscriterium: passendheidscriterium op grond van artikel 2.4.4, 
tweede lid of vierde lid gesteld aan woningzoekenden, om in aanmerking te 
komen voor voorrang bij de verlening van een huisvestingsvergunning; 

aa. peildatum: de door burgemeester en wethouders vast te stellen datum, bedoeld 
in artikel 2.6.8, tweede lid; 

bb. Platform: het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. 
cc. rangordecriterium: een rangordecriterium als bedoeld in artikel 2.4.8; 
dd. regiogemeenten: de gemeenten die deel uitmaken van de woningmarktregio; 
ee. Regioraad: het algemeen bestuur van de Stadsregio Amsterdam. 
ff. Rekenhuur: de prijs die bij huur en verhuur per maand is verschuldigd voor het 

enkele gebruik van een woonruimte zoals omschreven in artikel 5 van de Wet 
op de huurtoeslag; 

gg. Student: studenten als bedoeld in artikel 7:274d lid 2 van het Burgerlijk 
Wetboek bij hogescholen of universiteiten gevestigd binnen het gebied van de 
woningmarktregio alsmede voltijdspromovendi bij binnen het gebied van de 
woningmarktregio gevestigde universiteiten; 

hh. Studentenwoning: woonruimte krachtens de daarop betrekking hebbende 
huurovereenkomst bestemd voor studenten indien: 

i. in de huurovereenkomst is bepaald dat de woonruimte na 
beëindiging van de huurovereenkomst opnieuw aan een student 
zal worden verhuurd; en, 

ii. die woonruimte door het college van burgemeester en 
wethouders in de regiogemeente waarin de woonruimte is 
gelegen na overleg met de eigenaar is erkend als 
studentenwoning; 

ii. Stuurgroep Wonen: het overleg bestaande uit een vertegenwoordiging van 
burgemeester en wethouders van de regiogemeenten en de binnen de 
woningmarktregio actieve corporaties; 

jj. SV-urgentieverklaring: een urgentieverklaring waarmee een woningzoekende is 
ingedeeld in de in artikel 2.6.8, eerste lid aanhef en onder c bedoelde 
urgentiecategorie; 

kk. Traditionele doelgroep: de groep (degenen) die volgens de bepalingen in artikel 
18 van de voormalige Woonwagenwet voor een bewonersverklaring in 
aanmerking kon 
(konden) komen; 



 
 

 
3 

ll. Tweede woning huur: woonruimte met een rekenhuur hoger dan de 
huurtoeslaggrens als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a, van de Wet op de 
huurtoeslag, die uitsluitend door de hoofdhuurder (of zijn gezinsleden) als 
tweede woning in gebruik is. De hoofdhuurder heeft zijn hoofdverblijf buiten de 
gemeente Amsterdam; 

mm. Tweede woning koop: woonruimte die wordt gebruikt door een natuurlijk 
persoon die eigenaar is in de zin van het burgerlijk wetboek en die zijn 
hoofdverblijf niet heeft in de gemeente Amsterdam, waarbij het om niet meer 
dan één woonruimte kan gaan; 

nn. urgentieverklaring: de beschikking, verleend door burgemeester en wethouders 
van een tot de woningmarktregio behorende gemeente, waarmee een 
woningzoekenden in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 12, tweede lid, 
van de wet wordt ingedeeld;  

oo. vergunninghouders: de vergunninghouders als bedoeld in artikel 28 van de 
Huisvestingswet 2014;  

pp. voorliggende voorziening: een voorziening die gelet op haar aard en doel, 
wordt geacht voor het oplossen van het huisvestingsprobleem van 
belanghebbende toereikend en passend te zijn; 

qq. Wet: de Huisvestingswet 2014; 
rr. Woning: zelfstandige woonruimte; 
ss. Woningmarktregio: de gemeenten die behoren tot de (voormalige) Stadsregio 

Amsterdam; de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 
Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-
Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad; 

tt. Woningruil: ruil waarbij twee of meer huishoudens zich daadwerkelijk vestigen 
in elkaars woning; 

uu. Woningtype: de ingevolge het bepaalde in artikel 2.6.3, tweede lid, in het 
zoekprofiel van een urgentieverklaring op te nemen categorie woonruimte; 

vv. Woongroep: een samenlevingsverband bestaande uit drie of meer personen 
die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te 
voeren. 

ww. Woonoppervlak: het gezamenlijk oppervlak van de vertrekken zoals dat 
wordt berekend volgens het Besluit huurprijzen woonruimte. 

xx. Woonruimte: besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere 
ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden; 

yy. Woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een 
standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. 

zz. Zelfstandige woonruimte: woonruimte die een eigen toegang heeft en welke 
door een huishouden kan worden bewoond zonder dat dit huishouden daarbij 
afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten de woonruimte; 

aaa. Zelfstandige huurwoning: zelfstandige woonruimte, welke verhuurd wordt; 
bbb. Zoekgebied: het zoekgebied als bedoeld in artikel 2.6.3, derde lid en artikel 

2.6.4; 
ccc. Zoekprofiel: het zoekprofiel als bedoeld in artikel 2.6.3, eerste lid. 

 

Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte 

 
AFDELING I WOONRUIMTEVERDELING 
 
Paragraaf 1 Werkingsgebied 
 
Artikel 2.1.1 Werkingsgebied 
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1. Het bepaalde in deze afdeling is van toepassing in de gemeente (NAAM 
REGIOGEMEENTE). 
2. In het gebied bedoeld in het eerste lid worden als woonruimten als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid van de wet aangewezen alle zelfstandige huurwoningen met 
een rekenhuur tot de liberalisatiegrens. 
3. In afwijking van het tweede lid is het bepaalde in deze afdeling niet van 
toepassing op: 

a. onzelfstandige woonruimte en woonruimte gebruikt voor inwoning; 
b. Woonschepen; 
c. Woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a tot en met c, van 

de Leegstandwet; 
d. studentenwoningen; 
e. De complexen genoemd in bijlage 1 behorende bij deze verordening; 
f. (OF) Bij besluit van burgemeester en wethouders aan te wijzen complexen. 

4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid worden zelfstandige 
huurwoningen welke geen eigendom zijn van corporaties niet aangewezen. 
 
Artikel 2.1.2 Reikwijdte vergunningplicht 
1. Het is verboden om woonruimte die is aangewezen krachtens artikel 2.1.1 voor 
bewoning in gebruik te nemen zonder huisvestingsvergunning. 
2. Het is verboden om woonruimte die is aangewezen krachtens artikel 2.1.1 voor 
bewoning in gebruik te geven aan een persoon die niet beschikt over een 
huisvestingsvergunning. 
 
Paragraaf 2 Toelating tot het aangewezen deel van de woningmarkt 
 
Artikel 2.2.1 Toelatingscriteria 
Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning dient de 
woningzoekende te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
a. tenminste één van de leden van het huishouden van de woningzoekende is niet 
minderjarig als bedoeld in artikel 1:233 van het Burgerlijk Wetboek; 
b. de leden van het huishouden van de woningzoekende bezitten de Nederlandse 
nationaliteit of worden op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander 
behandeld of zijn vreemdeling en verblijven rechtmatig in Nederland als bedoeld in 
artikel 8, a t/m e en l van de 
Vreemdelingenwet 2000. 
 
Artikel 2.2.2 Aanvullend toelatingscriterium particuliere huurvoorraad 
1. In aanvulling op de voorwaarden genoemd in artikel 2.2.1 geldt om toegelaten te 
worden tot de woonruimten waarop het bepaalde in paragraaf 4 van toepassing is 
de volgende voorwaarde: het inkomen van het huishouden bedraagt maximaal € 
43.000. 
2. Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt bij aanvang van het kalenderjaar 
2016 en elk daarop volgende kalenderjaar geacht te zijn verhoogd met het 
percentage waarmee in het daaraan voorafgaande kalenderjaar het Europees 
geharmoniseerde prijsindexcijfer voor consumentenprijzen is gestegen. 
 
Artikel 2.2.3 Aanbieden van woonruimte 
1. Corporaties bieden hun voor verhuur beschikbare woonruimten eenduidig en 
transparant te huur aan via een aanbodinstrument of via meerdere 
aanbodinstrumenten. 
2. Bij het aanbieden van woonruimte wordt vermeld aan welke eisen de 
woningzoekende moet voldoen om in aanmerking te komen voor de aangeboden 
woonruimte. 
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3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op directe 
bemiddeling. 
 
Artikel 2.2.4 Woningzoekenden en inschrijving 
1. Personen van 18 jaar en ouder kunnen zich als woningzoekenden inschrijven 
via een aanbodinstrument. De inschrijving in een in de woningmarktregio gebruikt 
aanbodinstrument geldt als inschrijving in elk in de woningmarktregio gebruikt 
aanbodinstrument. 
2. De inschrijfduur is gelijk aan de periode dat men als woningzoekende 
ingeschreven staat. 
3. De inschrijving eindigt nadat een woningzoekende als huurder woonruimte 
aangewezen in artikel 2.1.1, tweede lid, die eigendom is van een corporatie  in 
gebruik heeft genomen in de woningmarktregio.  
 
5. De inschrijfduur die per 1 januari 2016 van rechtswege door omzetting van 
woonduur in inschrijfduur is verkregen of nadien is verkregen op grond van artikel 
5.2 vervalt, nadat een woningzoekende een andere woonruimte betrekt. 
6. Burgemeester  en wethouders kunnen besluiten dat de inschrijfduur die door 
een woningzoekende per 1 januari 2016 van rechtswege door omzetting van 
woonduur in inschrijfduur is verkregen of nadien is verkregen op grond van artikel 
5.2 vervalt, indien de huurovereenkomst van de woningzoekende wegens 
woonfraude wordt beëindigd. 
7. In afwijking van het bepaalde in het derde lid eindigt de inschrijving niet:  

a. nadat een jongere woonruimte heeft betrokken die krachtens de 
huurovereenkomst bestemd is voor jongeren; 

b. nadat een huurder een zelfstandige woonruimte van een corporatie heeft 
betrokken met een tijdelijke huurovereenkomst voor twee of vijf jaar als 
bedoeld in artikel 7:271, eerste lid tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek 
gesloten na 1 juli 2016; 

c. voor meeverhuizende inwonende kinderen die lid zijn van een huishouden, 
wier medeverhuizing noodzakelijk was voor het verkrijgen van een 
huisvestingsvergunning voor de bewoning van de betreffende woonruimte. 

 
 
Artikel 2.2.4a Extra inschrijfduur voor aangewezen categorieën 
woningzoekenden 
Burgemeester en wethouders kunnen door hen aan te wijzen categorieën 
woningzoekenden extra inschrijfduur toekennen. 
(OF:) De volgende categorieën woningzoekenden hebben (AANTAL MAANDEN 
OF JAREN) extra inschrijfduur welke alleen geldt in de gemeente (NAAM 
GEMEENTE): 
(VOLGT OPSOMMING VAN CATEGORIEËN, bijvoorbeeld vergunninghouders 
en/of  de personen als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015; N.B.: Eventuele andere CATEGORIEËN GOED 
DEFINIEREN!)   
 
  
Artikel 2.2.5 Voorwaarden aan inschrijving via het aanbodinstrument 
Door of namens de corporatie die verantwoordelijk is voor een aanbodinstrument 
kunnen voorwaarden aan de in het eerste lid bedoelde inschrijving worden 
verbonden. De voorwaarden zijn openbaar en te raadplegen via de website van het 
aanbodinstrument. 
 
Artikel 2.2.6 Aanvraag vergunning en in te dienen bescheiden 
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1. Op een aanvraag om een huisvestingsvergunning beslissen burgemeester en 
wethouders. 
2. De aanvraag gaat vergezeld van de volgende bewijsstukken: 
a. meest recente inkomensgegevens van de woningzoekende, verstrekt door diens 
werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie dan wel de meest recente 
aanslag inkomstenbelasting of een accountantsverklaring indien aanvrager 
zelfstandig werkzaam is; 
b. een uittreksel uit de basisadministratie van de woonplaats van 
aanvrager; en, 
c. een kopie van een geldig verblijfsdocument indien de woningzoekende en de 
overige leden van het huishouden waarop de aanvraag betrekking heeft niet de 
Nederlandse nationaliteit bezitten. 
3. De aanvrager kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs van alle leden 
van het huishouden waarop de aanvraag betrekking heeft, te tonen. 
4. Indien aanvrager een huisvestingsvergunning aanvraagt voor woonruimte als 
bedoeld in artikel 2.4.4, tweede lid, eerste kolom, derde rij, dient de aanvraag 
tevens vergezeld te gaan van een indicatie op basis waarvan beoordeeld kan 
worden of de specifieke eigenschappen van de woonruimte tegemoetkomen aan 
de geïndiceerde medische beperkingen van één of meerdere leden van het 
huishouden. 
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere gegevens te vragen die 
nodig zijn om de aanvraag te beoordelen. 
 
Artikel 2.2.7 Beslistermijn  
1. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na datum van 
indiening op de aanvraag voor een huisvestingsvergunning. 
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de beslistermijn eenmalig te 
verlengen met vier weken. 
 
Artikel 2.2.8 Gegevens op vergunning 
1. De beschikking op de aanvraag bevat tenminste: 
a. de persoonsgegevens van de aanvrager; 
b. de samenstelling van het huishouden dat de woonruimte wil betrekken; 
c. het adres van de woonruimte waar de aanvraag betrekking op heeft; 
d. het voorschrift houdende dat binnen vier weken na verlening van de vergunning 
de woonruimte in gebruik wordt genomen. 
2. Burgemeester en wethouders kunnen in de beschikking tevens opnemen dat de 
vergunning slechts geldig is indien het gehele huishouden waarvoor de vergunning 
is verleend, de woonruimte betrekt. 
 
 
Paragraaf 3 Vergunningverlening particuliere huurvoorraad 
 
Artikel 2.3.1 Reikwijdte paragraaf 3 
Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing op ingevolge artikel 2.1.1 
aangewezen woonruimte die eigendom is van een corporatie. 
 
Artikel 2.3.2 Weigeringsgronden van de huisvestingsvergunning 
1. Burgemeester en wethouders weigeren de huisvestingsvergunning indien: 
a. het huishouden niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.2.1 en 
artikel 2.2.2; 
b. het huishouden al in het bezit is van een geldige huisvestingsvergunning; 
c. het huishouden op grond van artikel 2.3.3 niet voor de huisvestingsvergunning in 
aanmerking komt; of,  
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d. niet aannemelijk is dat het huishouden de woonruimte in gebruik zal nemen. 
2. Burgemeester en wethouders verlenen de huisvestingsvergunning indien geen 
van de in het eerste lid genoemde weigeringsgronden zich voordoen. 
 
Artikel 2.3.3 Bezettingsnormen 
Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning wordt overeenkomstig het 
bepaalde in Bijlage 2 voorrang verleend. 
 
Artikel 2.3.4 Intrekken vergunning 
Burgemeester en wethouders kunnen een huisvestingsvergunning intrekken, 
indien: 
a. het huishouden de in de vergunning vermelde woonruimte niet binnen de 
genoemde termijn in gebruik heeft genomen; 
b. de vergunning is verleend op grond van door de houder van de vergunning 
verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij 
onjuist of 
onvolledig waren. 
 
 
Paragraaf 4 Toewijzing en vergunningverlening corporatiewoningen 
 
Artikel 2.4.1 Reikwijdte paragraaf 4  
Het bepaalde in deze paragraaf is uitsluitend van toepassing op ingevolge artikel 
2.1.1 aangewezen woonruimte die eigendom is van een corporatie. 
 
Artikel 2.4.2 Weigeringsgronden van de huisvestingsvergunning 
1. Burgemeester en wethouders weigeren de huisvestingsvergunning indien: 
a. het huishouden niet voldoet aan de toelatingscriteria genoemd in artikel 2.2.1; 
b. het huishouden al in het bezit is van een huisvestingsvergunning; 
c. het huishouden op grond van het bepaalde in artikel 2.4.6 en 2.4.6a niet voor de 
huisvestingsvergunning in aanmerking komt;  
d. het niet aannemelijk is dat het huishouden de woonruimte in gebruik zal nemen; 
of, 
e. de corporatie, gelet op haar taak als toegelaten instelling of haar belang als 
verhuurder, daaronder mede begrepen haar verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van de belangen van de overige huurders en voor de waarborging 
van het woongenot, redelijkerwijs het sluiten van een huurovereenkomst met 
aanvrager heeft kunnen weigeren. 
2. Burgemeester en wethouders verlenen de huisvestingsvergunning indien geen 
van de in het eerste lid genoemde weigeringsgronden zich voordoen. 
 
Artikel 2.4.3 Intrekken vergunning 
Burgemeester en wethouders kunnen een huisvestingsvergunning intrekken, 
indien: 
a. het huishouden de in de vergunning vermelde woonruimte niet binnen de 
genoemde termijn in gebruik heeft genomen; 
b. de vergunning is verleend op grond van door de houder van de vergunning 
verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij 
onjuist of 
onvolledig waren. 
 
Artikel 2.4.4 Passendheidscriteria: voorrang gelet op de aard, grootte en prijs 
van woonruimte 
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1. Als categorieën woonruimte als bedoeld in artikel 11 van de wet worden 
aangewezen de categorieën woonruimte beschreven in kolom 1 van de in het 
tweede lid opgenomen tabel. 
2. Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning voor woonruimte die behoort 
tot een in kolom 1 genoemde categorie woonruimte wordt voorrang gegeven aan 
de categorieën woningzoekenden genoemd in kolom 2 achter de desbetreffende 
categorie woonruimte. 
 

Kolom 1: Categorie woonruimte (labels) Kolom 2: Categorie woningzoekenden 
(voorrangsgroepen) 

Woonruimte in het bijzonder geschikt 
voor de huisvesting van senioren 
(55plus) 

woningzoekenden met een leeftijd van 
tenminste 55 jaar, dan wel huishoudens 
waarvan tenminste één lid deze leeftijd 
heeft bereikt. 

Woonruimte in het bijzonder geschikt 
voor de huisvesting van senioren 
(75plus) 

woningzoekenden met een leeftijd van 
tenminste 75 jaar, dan wel huishoudens 
waarvan tenminste één lid deze leeftijd 
heeft bereikt. 

Woonruimte in het bijzonder geschikt 
voor de huisvesting van jongeren 

huishoudens bestaande uit tenminste 
een persoon met een leeftijd van 
tenminste 18 jaar en ten hoogste 22 
jaar, die geen student zijn  
(EN/OF) 
huishoudens bestaande uit tenminste 
een persoon met een leeftijd van 
tenminste 23 jaar en ten hoogste 27 
jaar, die geen student zijn 

Woonruimte in het bijzonder geschikt 
voor de huisvesting van personen met 
medische  beperkingen 

huishoudens in het bezit van een 
indicatie waaruit blijkt dat de specifieke 
eigenschappen van de woonruimte 
tegemoetkomen aan  medische 
beperkingen van één of meerdere leden 
van het huishouden 

 
4. Als categorie woonruimte als bedoeld in artikel 11 van de wet wordt voorts 
aangewezen: woonruimte in het bijzonder geschikt voor de huisvesting van grote 
huishoudens. 
5. Voorts wordt bij het verlenen van een huisvestingsvergunning overeenkomstig 
het bepaalde in Bijlage 2 voorrang verleend. 
 
Artikel 2.4.5  Bindingscriteria: voorrang bij regionale of lokale binding 
1. Bij de verlening van huisvestingsvergunningen wordt voor ten hoogste 50 
procent van de in artikel 2.1.1 aangewezen categorieën woonruimte, voorrang 
gegeven aan huishoudens omdat zij economisch of maatschappelijk gebonden zijn 
aan de woningmarktregio, zoals bedoeld in artikel 14, derde lid, van de wet. 
2. Voor ten hoogste de helft van het in het eerste lid genoemde percentage mag bij 
de verlening van huisvestingsvergunningen voorrang worden gegeven aan 
woningzoekenden omdat zij economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan 
een tot de gemeente behorende kern als bedoeld in artikel 14, derde lid, van de 
wet. 
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3. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat het in het eerste en tweede 
lid bepaalde uitsluitend van toepassing is op door hen aangewezen delen van de 
gemeente of door hen aangewezen categorieën woonruimte. 
3. (OF) Het in het eerste en tweede lid bepaalde is uitsluitend van toepassing op 
de in Bijlage (NUMMER) bij deze verordening aangegeven delen van de 
gemeenten of aangegeven categorieën woonruimte. 
 
Artikel 2.4.6 Algemene volgordebepaling 
1. Indien woonruimte te huur wordt aangeboden via een aanbodinstrument wordt 
de volgorde waarin de woningzoekenden die op het aanbod gereageerd hebben in 
aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning bepaald overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 2.4.6 tot en met 2.4.8. 
2. Voor een huisvestingsvergunning komen achtereenvolgens de volgende 
groepen woningzoekenden in aanmerking: 
a. de woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke passendheids- en 
bindingscriteria; 
b. de woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke passendheidscriteria; 
c. de woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria; 
d. de overige woningzoekenden. 
3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing als op de te huur aangeboden  
woonruimte het in artikel 2.4.4, vierde lid, opgenomen passendheidscriterium van 
toepassing is. 
4. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat woningzoekenden behorende 
tot één of beide van de volgende categorieën voor overige woningzoekenden als 
bedoeld in het eerste lid in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning: 
a. doorstromers; 
b. woningzoekenden die naar het oordeel van burgemeester en wethouders 
onevenredig nadelig getroffen worden door schaarste aan goedkope woonruimte; 
5. Onder doorstromer als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: een huishouden 
dat een voor verhuur bestemde zelfstandige huurwoning die eigendom is van een 
corporatie achterlaat. 
 
Artikel 2.4.6a Bijzondere volgordebepaling 
1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing als op te huur aangeboden 
woonruimte het in artikel 2.4.4, vierde lid, opgenomen passendheidscriterium van 
toepassing is. 
2. Voor een huisvestingsvergunning komen achtereenvolgens de volgende 
groepen woningzoekenden in aanmerking: 
a. woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria, in het bezit 
zijn van een urgentieverklaring en wier huishouden mede bestaat uit drie of meer 
inwonende kinderen jonger dan 18 jaar; 
b. woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria, in het bezit 
zijn van een urgentieverklaring en wier huishouden mede bestaat uit tenminste één 
inwonend kind jonger dan 18 jaar; 
c. woningzoekenden in het bezit van een urgentieverklaring en wier huishouden 
mede bestaat uit drie of meer inwonende kinderen jonger dan 18 jaar; 
d. woningzoekenden die in het bezit zijn van een urgentieverklaring en wier 
huishouden mede bestaat uit tenminste één inwonend kind jonger dan 18 jaar; 
e. woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria en wier 
huishouden mede bestaat uit drie of meer inwonende kinderen jonger dan 18 jaar; 
f. woningzoekenden die voldoen aan de toepasselijke bindingscriteria en wier 
huishouden mede bestaat uit tenminste één inwonend kind jonger dan 18 jaar; 
g. woningzoekenden wier huishouden mede bestaat uit drie of meer inwonende 
kinderen jonger dan 18 jaar; 
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h. woningzoekenden wier huishouden mede bestaat uit tenminste één inwonend 
kind jonger dan 18 jaar; 
j. overige woningzoekenden. 
 
Artikel 2.4.7 Volgorde van houders van een urgentieverklaring 
1. Van de woningzoekenden die zijn ingedeeld in één van de in artikel 2.4.6, 
tweede lid aanhef en onder a tot en met d bedoelde groepen of in één van de in 
artikel 2.4.6a, tweede lid aanhef en onder a tot en met i bedoelde groepen, komen 
als eerste in aanmerking voor een huisvestingsvergunning de houders van een 
urgentieverklaring indien de woonruimte voldoet aan het in de urgentieverklaring 
opgenomen zoekprofiel. 
2. Indien op grond van het eerste lid meerdere houders van een urgentieverklaring 
als eerste in aanmerking zouden komen voor een huisvestingsvergunning, komt 
als eerste in aanmerking het huishouden waarvan de urgentieverklaring als eerste 
is verleend of waarvoor voorziening in de behoefte aan woonruimte naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders het meest dringend noodzakelijk is. 
3. De houders van een urgentieverklaring, verleend ter indeling in één van de in 
artikel 2.6.6 genoemde gronden, worden geacht te voldoen aan de bindingscriteria. 
4. Het bepaalde in de voorgaande leden is alleen van toepassing op houders van 
een SV-urgentieverklaring indien het door burgemeester en wethouders voor het 
desbetreffende tijdvak maximaal te huisvesten aantal houders van een SV-
urgentieverklaring nog niet bereikt is. 
5. Burgemeester en wethouders stellen het in het vorige lid bedoelde aantal niet 
eerder vast dan na overleg met de overige gemeenten van de Woningmarktregio.  
 
Artikel 2.4.8 Volgorde van de overige woningzoekenden 
1. De volgorde waarin woningzoekenden, niet zijnde houders van een 
urgentieverklaring, die behoren tot één van de in artikel 2.4.6, tweede lid, aanhef 
en onder a tot en met d, bedoelde groepen of tot één van de in artikel 2.4.6a, 
tweede lid aanhef en onder a tot en met i bedoelde groepen, in aanmerking komen 
voor een huisvestingsvergunning, wordt bepaald aan de hand van een in de 
volgende leden beschreven rangordecriterium. 
2. De volgende rangordecriteria kunnen worden toegepast: 
a. Inschrijfduur. De woningzoekende met de langste inschrijfduur komt als eerste in 
aanmerking voor de huisvestingsvergunning.  
b. Loting. Bij loting wordt door de corporatie op elektronische of andere geschikte 
wijze bepaald in welke volgorde de aan de loting deelnemende woningzoekenden 
voor de huisvestingsvergunning in aanmerking komen. Daarbij heeft elk 
deelnemende woningzoekende een gelijke kans op elke plek in de totale rangorde. 
3. Per kalenderjaar wordt ten hoogste 20 % van door corporaties te huur 
aangeboden woonruimten het rangordecriterium loting toegepast.  
 
Artikel 2.4.9 Directe bemiddeling 
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2.3, eerste lid, kan de woonruimte via 
directe bemiddeling worden aangeboden indien het betreft de huisvesting van 
woningzoekenden voor wie geldt dat het naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders niet doelmatig is om hen via een aanbodinstrument naar woonruimte 
te laten zoeken. Dit betreft in ieder geval: 
a. vergunninghouders; 
b. houders van een urgentieverklaring; en,  
c. huishoudens bedoeld in artikel 2.4.10. 
 
Artikel 2.4.10 Bijzondere gevallen 
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Op verzoek van corporaties kan bij de huisvesting van huishoudens in bijzondere 
gevallen die voldoen aan de volgende voorwaarden, direct bemiddeld worden: 
a. het betreft de huisvesting van huishoudens wier specifieke situatie vraagt om 
een oplossing op maat, welke niet kan worden geboden met toepassing van het 
bepaalde in deze verordening; 
b. het aantal huisvestingen op grond van dit artikel bedraagt per regiogemeente 
per kalenderjaar ten hoogste vijf procent van de met toepassing van het bepaalde 
in deze verordening te verhuren woonruimte; 
c. de huisvestingen op grond van dit artikel worden geregistreerd en jaarlijks 
gerapporteerd aan de Stuurgroep Wonen. Daarbij wordt de Stuurgroep Wonen in 
ieder geval medegedeeld hoeveel gevallen het per regiogemeente betrof.  
 
 
Paragraaf 5 Experimenten woonruimteverdeling 
 
Artikel 2.5.1 Algemeen 
1. Bij een experiment worden de effecten onderzocht van een wijze van in gebruik 
geven van woonruimte, welke niet in of op grond van deze verordening is geregeld 
maar wel in een op grond van de Huisvestingswet 2014 vast te stellen verordening 
geregeld zou kunnen worden. 
2. De wijze van in gebruik geven van woonruimte als bedoeld in het eerste lid staat 
ten dienste van een rechtvaardige, doelmatige, evenwichtige en transparante 
verdeling van woonruimte. 
 
Artikel 2.5.2 Experimenten met woonruimten van corporaties 
1. Corporaties en één of meer regiogemeenten kunnen een experiment 
organiseren. Zij stellen daartoe de opzet van het experiment vast, welke tenminste 
het volgende bevat: 
a. een beschrijving van het doel en de inhoud van het experiment; en, 
b. het toepassingsbereik van het experiment; en, 
c. de tijdsduur van het experiment; en, 
d. de wijze van begeleiding van het experiment gedurende de duur van het 
experiment; en, 
e. de wijze en punten waarop het experiment geëvalueerd wordt. 
2. Een experiment heeft een maximale duur van twee jaar en betreft per jaar 
maximaal tien procent van de in dat jaar toe te wijzen woonruimten van de 
corporaties die bij het experiment betrokken zijn. 
3. Een experiment vangt pas aan nadat de Stuurgroep Wonen de 
experimentenopzet heeft goedgekeurd. Bij zijn beslissing tot goed- dan wel 
afkeuring van de experimentenovereenkomst neemt de Stuurgroep Wonen de 
belangen van een evenwichtige, rechtvaardige, doelmatige en transparante 
verdeling van woonruimte in acht. 
 
Artikel 2.5.3 Experiment met overige aangewezen woonruimten 
1. Andere verhuurders dan corporaties kunnen in samenwerking met één of meer 
regiogemeenten een experiment organiseren. Het bepaalde in artikel 2.5.2, eerste 
lid, is hierop van overeenkomstige toepassing. 
2. Een experiment heeft een maximale duur van twee jaar en vangt pas aan nadat 
burgemeester en wethouders, na raadpleging van de Stuurgroep Wonen, de 
experimentenopzet hebben goedgekeurd. Bij hun beslissing omtrent goedkeuring 
nemen zij de belangen van een evenwichtige, rechtvaardige, doelmatige en 
transparante verdeling van woonruimte in acht. 
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Paragraaf 6 Urgentie  
 
Artikel 2.6.1 Bevoegdheid tot beslissen op een aanvraag om een 
urgentieverklaring 
Op een aanvraag om een urgentieverklaring beslissen burgemeester en 
wethouders bij wie de aanvraag ingevolge artikel 2.6.2, eerste lid, wordt ingediend. 
 
Artikel 2.6.2 Aanvraag om een urgentieverklaring 
1. Een urgentieverklaring wordt aangevraagd: 
a. bij burgemeester en wethouders van de regiogemeente waar de aanvrager 
blijkens diens inschrijving in de basisregistratie zijn woonadres heeft; of, 
b. bij burgemeester en wethouders van de regiogemeente waar de aanvrager wil 
gaan wonen, als de aanvrager niet in de woningmarktregio woont. 
2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de datum van 
ontvangst van de aanvraag. Zij kunnen deze termijn eenmaal verlengen met ten 
hoogste vier weken en maken hun besluit daartoe bekend binnen de in de vorige 
zin genoemde termijn. 
3. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de volgende gegevens en 
bescheiden: 
a. stukken waaruit blijkt dat de aanvrager als woningzoekende is ingeschreven in 
een aanbodinstrument; 
b. informatie over de aard en de oorsprong van het huisvestingsprobleem dat aan 
de aanvraag ten grondslag ligt; en 
c. informatie over het inkomen en het vermogen van het huishouden van 
aanvrager. 
4. Het bepaalde in het vorige lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op een 
aanvraag die een verzoek om indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in 
artikel 2.6.6 inhoudt. 
 
Artikel 2.6.3 Inhoud van de urgentieverklaring 
1. De urgentieverklaring bevat een zoekprofiel voor woonruimte. 
2. Het zoekprofiel bevat het qua ligging, grootte, en aard meest sobere woningtype 
of de meest sobere woningtypen, naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders noodzakelijk voor het oplossen van het huisvestingsprobleem.  
3. Het zoekprofiel bevat voorts het zoekgebied waarvoor de urgentieverklaring 
geldig is. 
4. De urgentieverklaring bevat verder de volgende informatie: 
a. de naam, het adres en de woonplaats van aanvrager; 
b. de geboortedatum van aanvrager; 
c. het dossiernummer van de aanvraag; 
d. de termijn gedurende welke de urgentieverklaring geldig is. 
 
Artikel 2.6.4 Het zoekgebied 
1. Het zoekgebied omvat de gemeente van burgemeester en wethouders die de 
urgentieverklaring hebben verleend. 
2. Het bepaalde in de volgende leden is uitsluitend van toepassing op een 
urgentieverklaring waarmee de woningzoekende is ingedeeld in een in artikel 2.6.8 
genoemde urgentiecategorie. 
3. Indien de houder van de urgentieverklaring wil verhuizen naar een andere 
regiogemeente dan die waar de urgentieverklaring is afgegeven, kunnen 
burgemeester en wethouders van de ontvangende regiogemeente: 
a. het zoekgebied wijzigen zodat het hun gemeente omvat. Met de wijziging van 
het zoekgebied komt een eerder in het zoekprofiel opgenomen zoekgebied te 
vervallen; en, 
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b. de in het zoekprofiel opgenomen woningtypen wijzigen in het voor de 
ontvangende gemeente, gelet op de toepasselijke urgentiecategorie, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6.3, tweede lid, gangbare woningtype of 
woningtypen. 
4. Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede lid bedoelde wijziging 
van het zoekgebied weigeren indien naar hun oordeel de onevenwichtige en 
onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte daartoe nopen.  
5.Burgemeester en wethouders beslissen binnen een termijn van vier weken op 
een verzoek om wijziging van het zoekgebied, bedoeld in het tweede lid. 
 
Artikel 2.6.5 Algemene weigeringsgronden urgentieverklaring 
1. Burgemeester en wethouders weigeren de urgentieverklaring indien naar hun 
oordeel sprake is van één of meerdere van de volgende omstandigheden: 
a. het huishouden van de aanvrager voldoet niet aan de in artikel 2.2.1 genoemde 
eisen; 
b. er is geen sprake van een urgent huisvestingsprobleem; 
c. de aanvrager kon het huisvestingsprobleem redelijkerwijs voorkomen of kan het 
huisvestingsprobleem redelijkerwijs op een andere wijze oplossen;  
d. het huisvestingsprobleem kon worden voorkomen of kan worden opgelost door 
gebruik te maken van een voorliggende voorziening; 
e. het aan de aanvraag ten grondslag liggende huisvestingsprobleem is ontstaan 
als gevolg van een verwijtbaar doen of nalaten van aanvrager of een lid van zijn 
huishouden; 
f. het aan de aanvraag ten grondslag liggende huisvestingsprobleem kan niet of in 
onvoldoende mate opgelost worden met verhuizing naar zelfstandige woonruimte 
of andere zelfstandige woonruimte;  
g. de aanvraag is ingediend binnen twee jaar nadat een eerder aan aanvrager of 
een lid van zijn huishouden verleende urgentieverklaring is vervallen of ingetrokken 
met toepassing van artikel 2.6.9 of 2.6.10; 
h. de aanvrager is niet in staat om in zijn bestaan of in de kosten van bewoning van 
zelfstandige woonruimte te voorzien; 
i. de aanvrager in de periode direct voorafgaand aan het indienen van de aanvraag 
blijkens  diens inschrijving in de basisadministratie niet tenminste twee jaar 
onafgebroken in de gemeente waar de urgentieverklaring wordt aangevraagd 
woonachtig was; 
j. het huishoudinkomen de DAEB-norm overschrijdt. 
2. Indien de aanvraag betrekking heeft op indeling in een urgentiecategorie 
bedoeld in artikel 2.6.8, eerste lid, kunnen burgemeester en wethouders 
vervolgens het aangevraagde weigeren indien de aanvrager gedurende de in het 
vorige lid, onder i, bedoelde termijn niet heeft gewoond in een zelfstandige en 
krachtens een besluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening voor permanente 
bewoning bestemde woonruimte. 
3. Burgemeester en wethouders weigeren vervolgens het aangevraagde indien de 
aanvrager niet valt onder één van de in artikel 2.6.6 tot en met 2.6.8 opgenomen 
urgentiecategorieën. 
 
Artikel 2.6.6 Wettelijke urgentiecategorieën en vergunninghouders 
1. Een urgentieverklaring kan worden verleend indien zich geen van de in artikel 
2.6.5, eerste lid, aanhef en onder a tot en met h en j genoemde omstandigheden 
voordoet en de aanvrager tot tenminste één van de volgende urgentiecategorieën 
behoort: 
a. woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van 
personen, die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun 
woonruimte hebben verlaten en waarvan de uitstroom uit die voorziening 
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aanstaande is, indien de behoefte aan in de desbetreffende regiogemeente 
gelegen woonruimte als gevolg van die uitstroom naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders dringend noodzakelijk is; 
b. woningzoekenden waarvan de voorziening in de behoefte aan woonruimte als 
gevolg van het verlenen of ontvangen van mantelzorg naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders voor aanvrager dringend noodzakelijk is. 
2. Een urgentieverklaring kan worden verleend aan een vergunninghouder die, 
gelet op de in artikel 28 van de wet genoemde taakstelling, gehuisvest moet 
worden door het college van burgemeester en wethouders waar de 
urgentieverklaring wordt aangevraagd indien wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:  
a. de woningzoekende is niet door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als 
bedoeld in artikel 2 van de Wet Centraal orgaan opvang asielzoekers bij een 
andere gemeente voorgedragen voor huisvesting; en, 
b. de woningzoekende heeft niet eerder aangeboden woonruimte geweigerd. 
 
Artikel 2.6.7 Urgentiecategorie uitstroom 
1. Een urgentieverklaring kan worden verleend aan een woningzoekende die moet 
omzien naar woonruimte aansluitend op verblijf in een instelling voor 
maatschappelijke opvang, een psychiatrische instelling of een erkende hulp- of 
dienstverleningsinstelling, indien: 
a. de aanvrager tenminste twee van de drie jaren direct voorafgaand aan het 
verblijf in de instelling blijkens de inschrijving in de basisadministratie woonachtig 
was in de woningmarktregio; 
b. geen van de in artikel 2.6.5, eerste lid, aanhef en onder a, c, d, f, h of j 
genoemde omstandigheden zich voordoet; en, 
c. de aanvrager, naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende 
zelfredzaam is. 
2. Indien een urgentieverklaring als bedoeld in het eerste lid wordt aangevraagd 
door een woningzoekende die verblijft in een in de woningmarktregio gelegen 
instelling als bedoeld in het eerste lid, zijn de volgende leden van toepassing. 
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.6.1. en artikel 2.6.2, eerste lid, wordt op 
een aanvraag om een urgentieverklaring waarmee een woningzoekende wordt 
ingedeeld in een urgentiecategorie als bedoeld in het vorige lid, besloten door 
burgemeester en wethouders van de regiogemeente waar de locatie van de 
opvanginstelling waar de woningzoekende verblijft resideert.  
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.6.4, eerste lid, omvat het in de 
urgentieverklaring op te nemen zoekgebied de regiogemeente waarin aanvrager 
tenminste twee van de drie jaren direct voorafgaand aan het verblijf in de instelling 
blijkens de inschrijving in de basisadministratie woonachtig was, tenzij 
burgemeester en wethouders gelet op de problematiek van aanvrager een andere 
regiogemeente in het zoekgebied opnemen. 
5. Het college van burgemeester en wethouders van de regiogemeente die tot het 
in de urgentieverklaring opgenomen zoekgebied behoort, stelt het in de 
urgentieverklaring op te nemen woningtype vast, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 2.6.3, tweede lid. 
 
Artikel 2.6.8 Overige urgentiecategorieën 
1. Een urgentieverklaring kan worden verleend indien zich geen van de in artikel 
2.6.5, eerste en tweede lid, genoemde omstandigheden voordoet en de aanvrager 
tot tenminste één van de volgende urgentiecategorieën behoort: 
a. woningzoekenden die in een acute noodsituatie verkeren; 
b. woningzoekenden, met inbegrip van de situatie waarin dit slechts geldt voor één 
lid van het huishouden van een woningzoekende, die op grond van medische of 
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sociale redenen dringend woonruimte in een levensontwrichtende woonsituatie 
verkregen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders alleen opgelost 
kan worden door verhuizing naar andere zelfstandige woonruimte, voor zover zij 
niet behoren tot de in artikel 2.6.7 bedoelde urgentiecategorie; 
c. woningzoekenden waarvan de huidige woonruimte behoort tot een door 
burgemeester en wethouders op grond van het tweede lid aangewezen complex; 
d. woningzoekenden waarvan de binnen de gemeente gelegen zelfstandige 
woonruimte als gevolg van een calamiteit naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders duurzaam ongeschikt is voor bewoning. 
2. Burgemeester en wethouders kunnen complexen aanwijzen waarvan de 
bewoners in verband met sloop of ingrijpende renovatie of herstructurering van het 
gebied waarin de complexen zijn gelegen, redelijkerwijs binnen twee jaar niet meer 
in hun huidige woonruimte kunnen blijven wonen. Burgemeester en wethouders 
stellen daarbij een datum vast met ingang waarvan de bewoners van de 
aangewezen complexen een SV-urgentieverklaring kunnen aanvragen. 
3. Op de urgentiecategorieën bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a en c, is 
het bepaalde in artikel 2.6.5, eerste lid aanhef en onder j en het bepaalde in artikel 
2.6.3, tweede lid, niet van toepassing. 
 
Artikel 2.6.8a Sociaal medische urgentie 
1. Een urgentieverklaring kan worden verleend indien zich geen van de in artikel 
2.6.5, eerste en tweede lid, genoemde omstandigheden voordoet en de aanvrager, 
het huishouden van aanvrager of een lid van dat huishouden zich naar het oordeel 
van burgemeester en wethouders op grond van medische of sociale 
omstandigheden in een levensontwrichtende woonsituatie bevindt, welke alleen 
beëindigd kan worden door verhuizing naar andere zelfstandige woonruimte. 
2. Van een levensontwrichtende woonsituatie als bedoeld in het eerste lid is 
sprake: 
a. indien een of meerdere leden van het huishouden van aanvrager ernstige 
medische beperkingen heeft; 
b. bij dakloosheid of dreigende dakloosheid van een huishouden waarvan 
minderjarige kinderen deel uitmaken; 
c. indien een of meerdere leden van het huishouden van aanvrager met geweld 
bedreigd wordt of het slachtoffer is van geweld; of, 
d. indien het huishouden naar het oordeel van burgemeester en wethouders 
onevenredig hoge woonlasten heeft. 
 
Artikel 2.6.9 Geldigheid van de urgentieverklaring 
1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de SV-urgentieverklaring en 
de urgentieverklaringen waarmee een woningzoekende is ingedeeld in een 
urgentiecategorie als bedoeld in artikel 2.6.6, tweede lid, of artikel 2.6.7, eerste lid. 
2. De urgentieverklaring vervalt: 
a. nadat de houder ervan niet meer behoort tot de urgentiecategorie welke 
aanleiding was voor verlening van de urgentieverklaring; of, 
b. na verloop van een termijn van 26 weken na verlening van de urgentieverklaring. 
3. Burgemeester en wethouders van de gemeente die tot het in de 
urgentieverklaring vermelde zoekgebied behoort kunnen besluiten dat de 
urgentieverklaring een langere termijn dan die bedoeld in het tweede lid geldig blijft 
indien: 
a. de omstandigheden bedoeld in artikel 2.6.5, eerste lid, zich niet voordoen; 
b. de houder van de urgentieverklaring nog steeds valt in de urgentiecategorie 
welke aanleiding was voor verlening van de urgentieverklaring. 
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4. Met inbegrip van de in het vorige lid bedoelde verlenging vervalt een 
urgentieverklaring na het verstrijken van een periode van 52 weken na het moment 
waarop zij verleend is.  
 
Artikel 2.6.10 Wijzigen en intrekken van de urgentieverklaring 
1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de SV-urgentieverklaring. 
2. Burgemeester en wethouders trekken de urgentieverklaring in indien: 
a. bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en er, indien 
juiste of volledige gegevens verstrekt zouden zijn geweest, de urgentieverklaring 
zou zijn geweigerd; 
b. de houder van de urgentieverklaring  niet meer behoort tot de urgentiecategorie 
welke aanleiding was voor verlening van de urgentieverklaring of zich één of meer 
toepasselijke, in artikel 2.6.5, eerste lid, opgenomen en op de desbetreffende 
urgentiecategorie toepasselijke weigeringsgronden voordoen; 
c. de houder van de urgentieverklaring daartoe verzoekt; of, 
d. de houder van de urgentieverklaring passende woonruimte heeft geweigerd of 
zich anderszins onvoldoende heeft ingespannen om zijn huisvestingsprobleem op 
te lossen. 
3. Burgemeester en wethouders kunnen de urgentieverklaring wijzigen indien: 
a. bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en er, indien 
juiste of volledige gegevens verstrekt zouden zijn geweest, de urgentieverklaring 
niet zou zijn geweigerd maar anders op de aanvraag zou zijn besloten; of 
b. de houder van de urgentieverklaring behoort tot een andere urgentiecategorie 
dan die welke aanleiding was voor verlening van de urgentieverklaring. 
4. Ter voorbereiding van een besluit tot intrekking of wijziging van de 
urgentieverklaring kunnen burgemeester en wethouders zich laten adviseren door 
een ter zake deskundig persoon. 
5. Indien burgemeester en wethouders een voorwaarde aan de urgentieverklaring 
hebben verbonden, treedt de urgentieverklaring pas in werking als aan de 
voorwaarde is voldaan. 
 
Artikel 2.6.11 Hardheidsclausule 
1. Burgemeester en wethouders zijn, indien toepassing van deze verordening zou 
leiden tot weigering van een urgentieverklaring, bevoegd om toch een 
urgentieverklaring toe te kennen indien: 
a. weigering van een urgentieverklaring leidt tot een schrijnende situatie; en, 
b. sprake is van bijzondere, bij het vaststellen van de verordening onvoorziene, 
omstandigheden die gelet op het doel van de verordening redelijkerwijs toch een 
grond voor de verlening van een urgentieverklaring zouden kunnen zijn. 
2. Burgemeester en wethouders registreren de gevallen waarin met toepassing van 
het in het eerste lid bepaalde een urgentieverklaring wordt verleend. De registratie 
bevat tenminste de datum waarop de urgentieverklaring wordt verleend en de 
specifieke omstandigheden van het geval die leiden tot de verlening van de 
urgentieverklaring. De registraties worden tenminste eenmaal per jaar besproken 
in de Stuurgroep Wonen. 
 
Artikel 2.6.12 Overgangsrecht urgentieverklaringen 
Urgentieverklaringen die zijn verleend op grond van de Regionale 
Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 zoals deze luidden 
onmiddellijk vóór 1 januari 2016 of daarmee gelijkgesteld zijn, worden gelijkgesteld 
met de op grond van artikel 2.6.1 van deze verordening te verlenen 
urgentieverklaringen. 
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Paragraaf 7 (Gereserveerd) 
 

(rest van de verordening niet opgenomen)  
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Bijlage 1  

Behorende bij artikel 2.1.1, derde lid 
 
 
Gemeente Amstelveen 

1. Bejaardenwoningen met dienstverlening op indicatie van de Stichting 
Welzijn Ouderen 

2. Woonruimten geleden in het complex ‘Aemstelsteijn’ aan de Laan van de 
Helende Meesters 

 
 
Gemeente Purmerend 

3. Woonruimten in de Oude Stad boven het Willem Eggert Centrum 
4. Woonruimten in beheer bij AFC vastgoed en Hoorn, De Vos, Metselaar en 

Sturop 
 
 

  



 
 

 
19 

 Bijlage 2  

Behorende bij artikel 2.3.3 en artikel 2.4.4 
 
Gemeente Amstelveen 
 

Woning met woonoppervlak of 
aantal kamers 

Huishouden met minimaal 

1 kamer , 2 kamer en 3 
kamerwoningen 

1 persoon 

4 kamerwoning < 60 m2 1 persoon 

4 kamerwoning > 60 m2 2 personen 

5 kamerwoning 5 of meer personen 

 
 
 
Overige gemeenten uitgezonderd Amstelveen, Amsterdam en Diemen 
 

Woning met aantal kamers Huishouden met minimaal 

1 1 persoon 

2 1 persoon 

3 1 persoon 

4 2 personen 

5 3 personen 
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2.b Budget prestatieafspraak 'Van Groot naar Beter' (2017/01)

1 Raadsvoorstel 2017/01 Budget prestatieafspraak 'Van Groot naar Beter'  

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 

 

Nummer 2017/01 
 

datum raadsvergadering : 16 februari 2017 

onderwerp : Budget prestatieafspraak “Van Groot naar Beter” 

portefeuillehouder : C.C.M. Korrel-Wolvers 

datum raadsvoorstel : 29 november 2016 

 

Samenvatting 
Op basis van de gemeentelijke woonvisie hebben gemeente, corporaties en 

huurdersvereniging prestatieafspraken opgesteld. In de prestatieafspraken met Eigen 

Haard is de inspanningsverplichting opgenomen om budget vrij te maken voor het 

beschikbaar stellen van verhuisvergoedingen voor een effectievere inzet van het 

instrument Van Groot naar Beter. De (effectieve) inzet van dit instrument draagt bij 

aan doorstroming op de woningmarkt. Daarom hecht de Huurdersvereniging Ouder-

Amstel veel waarde aan de inzet van dit instrument.  

 

Voor de verhuiskostenvergoedingen wordt een jaarlijks budget gevraagd van  

€ 10.000 voor de jaren 2017 en 2018. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de gemeentelijke 

woonvisie vastgesteld. Bij vaststelling van de woonvisie is reeds aangekondigd dat er 

prestatieafspraken worden gemaakt met de corporaties Eigen Haard en Woonzorg 

Nederland over hoe invulling wordt gegeven aan de ambities uit de woonvisie.  

 

Eerder dit jaar hebben de corporaties al een bod uitgebracht waarin zij aangeven 

welke voorgenomen werkzaamheden zij in de gemeente hebben.  

 

Dit bod en de woonvisie zijn de basis voor de te maken prestatieafspraken. Sinds de 

wijziging van de Woningwet in 2015 zijn ook de huurdersverenigingen officieel 

gesprekspartner in het traject om tot prestatieafspraken te komen.  

 

Bij vaststelling van de woonvisie is aan u voorgesteld: 

 

• Voorafgaand aan de bestuurlijke gesprekken over de prestatieafspraken, ontvangen 

alle fracties een concept van de prestatieafspraken. 

• De fracties geven de portefeuillehouder input mee voor de gesprekken c.q. de 

onderhandelingen over de prestatieafspraken. 

• Wanneer de prestatieafspraken geen financiële consequenties hebben en passen 

binnen de kaders van de woonvisie, worden de prestatieafspraken vóór 15 

december aan de minister gestuurd, zonder een besluit daarover van de raad.  

• Wanneer de prestatieafspraken wel financiële consequenties hebben en/of niet 

passen binnen de kaders van de woonvisie, wordt hierover wel een besluit van de 

raad gevraagd en worden de prestatieafspraken zo snel mogelijk na besluitvorming 

op 15 december aan de minister gestuurd. In dat geval worden in het raadsvoorstel 

alternatieven geschetst voor een aantal precaire thema’s (die met de 

huurdersverenigingen en corporaties zijn besproken). 

 

Eén van de speerpunten uit de woonvisie waarover wij prestatieafspraken hebben 

gemaakt is de inzet van het instrument “Van Groot naar Beter”  
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Uw input is meegenomen in de gesprekken met de corporaties en heeft geleid tot 

bijgevoegde prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken hebben geen directe 

financiële consequenties. Met Eigen Haard hebben we echter wel één afspraak 

gemaakt over de inspanningsverplichting om budget vrij te maken voor 

verhuisvergoedingen voor een effectieve uitvoering van het instrument Van Groot naar 

Beter. Zoals op 2 november 2016 aangekondigd, wordt aan deze 

inspanningsverplichting voldaan door de raad in 2017 voor te stellen om budget vrij te 

maken.  

 

Wat is er aan de hand? 
Op dit moment is er weinig doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor is sprake van 

‘scheefwonen’ (huishoudens met te hoge inkomens in goedkope woningen), waardoor 

jongeren en starters moeilijk aan een woning komen. Doorstroming op de 

woningmarkt is van belang in verband met het levendig houden van de kernen, wat 

een van de uitgangspunten uit de collegeagenda is.  

 

In de woonvisie wordt voorgesteld om daarom het instrument Van Groot naar Beter te 

stimuleren. Doel van deze regeling is om grote woningen vrij te krijgen voor grote 

gezinnen die te klein wonen. Kleine huishoudens die in grote woningen wonen worden 

gestimuleerd om te verhuizen naar een beter passende kleinere woning. Hierdoor 

komen grote woningen vrij voor grote gezinnen.  

 

Dit stimuleren wordt enerzijds gedaan door hen een gelijke huur te garanderen. Op 

basis van ervaring in andere gemeenten heeft Eigen Haard geconcludeerd dat deze 

garantie vaak onvoldoende stimulans is om te verhuizen. Het verstrekken van een 

verhuiskostenvergoeding is een extra stimulans om te verhuizen en verhoogt de 

effectiviteit van dit instrument.  

 

Wat gaan we doen? 
Omdat Eigen Haard reeds investeert in dit instrument door een (vaak duurdere) 

woning tegen eenzelfde huurprijs te verhuren en wij ook gebaat zijn bij doorstroming 

op de woningmarkt, wordt gezamenlijk bijgedragen aan de verhuiskostenvergoeding.  

 

De verhuiskostenvergoeding die Eigen Haard toepast bedraagt € 5.200 per verhuizing. 

Daarvan nemen zij € 3.200 voor hun rekening. Voor het restant van € 2.000 per 

verhuiskostenvergoeding maken wij budget vrij. Op basis van ervaring in andere 

gemeenten schat Eigen Haard het aantal verhuizingen, waarop de regeling van 

toepassing is, op vijf per jaar. Dat komt neer op een budget van € 10.000 per jaar. Dit 

budget wordt gereserveerd voor de jaren 2017 en 2018. Eind 2018 wordt de inzet van 

het instrument geëvalueerd.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Zonder verhuiskostenvergoeding is het instrument Van Groot naar Beter minder 

effectief gebleken in andere gemeenten. Het instrument draagt bij aan doorstroming 

op de woningmarkt en daarom zijn wij gebaat bij een zo effectief mogelijke uitvoering.  

 

Voor de Huurdersvereniging Ouder-Amstel is de inzet van het instrument een 

belangrijk onderwerp van gesprek geweest bij de totstandkoming van de 

prestatieafspraken. In hun zienswijzen op de woonvisie vroegen zij reeds aandacht 

voor invoering van dit instrument.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Voor de jaren 2017 en 2018 jaarlijks een budget van € 10.000. Het daadwerkelijk 

gebruik van het instrument is bepalend voor de uitgifte van dit budget. Verzocht wordt 

om dit bedrag in 2017 en 2018 beschikbaar te stellen uit de reserve van het 

collegeprogramma. Deze reserve bedraagt op dit moment € 194.000.  
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Eigen Haard de huurdersvereniging zijn betrokken bij de totstandkoming van de 

prestatieafspraken, waarin wij de inspanningsverplichting hebben opgenomen om 

hiervoor budget vrij te maken. Zij worden geïnformeerd over de uitkomst daarvan.  

 

De uiteindelijke doelgroep zijn de mensen die wonen in (te) grote woningen en 

aanspraak willen maken op deze regeling. In de prestatieafspraken is bepaald welke 

acties gemeente, Eigen Haard en de huurdersvereniging ondernemen om dit 

instrument (met verhuisvergoeding) onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.  

 

Wat is het vervolg? 

Uitvoeren regeling Van Groot naar Beter. Na twee jaar wordt de regeling geëvalueerd.  

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2016, 

nummer 2017/01, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Voor de jaren 2017 en 2018 een jaarlijks budget uit de reserve van het 

collegeprogramma beschikbaar te stellen, ter hoogte van maximaal € 10.000, voor 

verhuisvergoedingen in het kader van het instrument “Van Groot naar Beter”. 

 

 

Ouder-Amstel, 16 februari 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



2 Prestatieafspraken Eigen Haard.pdf 
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Inleiding 
 

In de voorliggende nota zijn de beleidskaders ten aanzien van preventie en jeugdhulp 

opgenomen voor de periode 2017-2021. De nota volgt op de beleidsnota’s 

“Jong@Ouder-Amstel” 2011-2015” en “Jeugdhulp 2015-2016”. 

 

Zoals u zult lezen is de afgelopen beleidsperiode een roerige geweest en dat zal zeker in 

het begin van de aanstaande beleidsperiode ook nog in beweging blijven. In al deze 

veranderingen, verbeteringen en transformaties houden we als gemeente 1 ijkpunt voor 

ogen, namelijk het belang van contact en samenwerking met de gemeenschap, het dorp. 

It takes a village…. 
In de nota Jong@Ouder-Amstel is het motto "it takes a village to 

raise a child" gekozen om te onderstrepen dat de samenleving 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft in het opvoeden 

van kinderen. Dit Afrikaanse spreekwoord sluit aan bij wat de 

pedagoog Mischa de Winter de “pedagogische civil society” 

noemt. Een begrip wat door hem gedefinieerd wordt als: “Dat 

deel van de samenleving waar burgers (kinderen, jongeren, 

ouders en andere volwassenen) in vrijwillige verbanden, 

verantwoordelijkheid nemen voor een pedagogisch klimaat, 

waarin het goed opvoeden en opgroeien is, in samenwerking of 

juist als tegenkracht tot overheden (gemeenten, de jeugdsector, 

het welzijnswerk), bedrijven en andere civil society 

organisaties.” 1 

 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voegt daar de professionals en georganiseerde 

vrijwilligers aan toe als groepen die tevens kunnen bijdragen aan het opvoeden en 

opgroeien van kinderen.  

 

Het Verwey-Jonker instituut heeft de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers 

rondom het kind onderzocht en concludeert2 dat er naast individuele vrijwilligers en 

georganiseerde vrijwilligers ook professionals zijn die de informele verbanden willen 

versterken en die zelfs een “enorme stimulans” kunnen geven aan de pedagogische civil 

society. 

 

Ouder-Amstel herkent zich in het motto dat er een spreekwoordelijk dorp nodig is om 

kinderen op te laten groeien tot volwassen, gezonde inwoners. Dit principe is de 

onderlegger van ons beleid wat zich richt op de samenleving als geheel; ouders, 

jeugdigen, vrijwilligers én professionals waarin we gezamenlijk verantwoordelijkheid 

nemen in het realiseren van een optimaal opvoed-/opgroeiklimaat voor onze kinderen.  

 

 

Marian van der Weele 

Wethouder Jeugd  

                                                           
1 Bron: Vrijwillige inzet, 2011 (Uitgave van ZonMw) 
2 Bron: Pedagogische civil society voor beginners, 2012. 
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Leeswijzer 
Deze beleidsnota beschrijft de kaders waarbinnen de komende 4 jaar het Jeugdbeleid 

uitgevoerd wordt. Om te illustreren hoe de meer algemene kaders er in de praktijk 

uitzien zijn er enkele concrete voorbeelden uit het huidige beleid gegeven. 

 

De nota start met de visie die medio maart 2016 met een vertegenwoordiging van 

gemeenteraad besproken is. Uit de visie volgen uitgangspunten en beleidsambities voor 

de komende 4 jaar.  

 

De opgenomen beleidsambities geven de speerpunten voor de komende beleidsperiode 

weer. Daarnaast is er ook ‘going concern’ en zetten we activiteiten voort, passend bij de 

visie en uitgangspunten van voorliggend beleidsplan.  

 

Omdat preventie voorafgaat aan het bieden van hulp gaat de nota eerst in op het 

preventieve jeugdbeleid. Het hoofdstuk over jeugdhulp volgt daarna. In daaropvolgende 

hoofdstukken gaan we in op de samenhang met andere beleidsterreinen, de financiële 

vertaling van het jeugdbeleid en het meten en monitoren van resultaten. Elk hoofdstuk 

bevat een toelichting, beleidsambities en beoogde resultaten. 
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Verantwoording 
Voorafgaand aan de opstelling van deze nota heeft een vertegenwoordiging van de 

gemeenteraad de visie besproken die in deze beleidsnota verder uitgewerkt is.  

 

De visie is daarna toegelicht aan de Adviesraad Sociaal Domein. Voorafgaand aan het 

aanbieden van het beleidsplan aan het college van Burgemeester en Wethouders is met 

de Adviesraad Sociaal Domein een conceptversie van het plan besproken. De essentie 

van de aanvullingen; waar mogelijk concretiseren van beleid en de samenhang tussen 

partners, zijn meegenomen in het plan wat nu voorligt. 

 

Bij het tot stand komen van deze nota is op verschillende manieren contact geweest met 

betrokken doelgroepen: Jeugdigen, ouders en professionals. Al deze contacten hebben 

bijgedragen aan de inhoud van dit beleidsplan. 

 

Jeugdmonitor 

 

In Ouder-Amstel wonen 3.654 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar. Zij 

groeien op in 2.261 huishoudens. Gezamenlijk maken zij voor 23% deel uit van de totale 

bevolking van de gemeente. 

 

Onder jongeren van 10-23 jaar is in maart 2016 de tweede jeugdmonitor gehouden. In 

totaal zijn er 2.078 jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale enquête. 499 

jongeren hebben de enquête ingevuld, dat is een respons van 24%. Deze respons is 2% 

hoger dan de eerste jeugdmonitor die in 2011 gehouden is. Uit de respons blijkt dat er 

meer 10-15 jarigen gereageerd hebben. Door weging3 van de antwoorden is de respons 

representatief gemaakt voor de jongeren in Ouder-Amstel. 

 

In het onderzoek zijn vragen gesteld over de volgende onderwerpen: 

- Leefstijl. 

- Deelname aan sport en cultuur aanbod. 

- School en opleiding. 

- Werk, inkomsten & financiën. 

- Veiligheidsbeleving. 

- Bekendheid, oordeel en gebruik jongerenvoorzieningen en activiteiten in Ouder-

Amstel. 

- Ontbrekend aanbod. 

 

Sessies met jongeren 

Een van de vragen in de jeugdmonitor was “Ben je bereid om mee te denken over wat 

jongeren belangrijk vinden”. De respons op deze vraag was hoog, 88 jongeren gaven 

aan mee te willen denken. Dit was aanleiding om in samenwerking met Stichting 

Alexander, expert in jongerenparticipatie, een drietal sessies te organiseren om face-to-

face in gesprek te gaan met jongeren. In totaal hebben er 15 jongeren aan deze sessies 

deelgenomen. Hoewel we op grond van het aantal geïnteresseerden een hogere opkomst 

verwachtten waren de sessies zeer waardevol. Belangrijkste punten die de jongeren 

inbrachten waren: 

- Sport- en ontmoetingsplekken 

o Jeugdigen geven aan (meer) mogelijkheden te willen om te sporten en elkaar 

te ontmoeten in de openbare ruimte. 

                                                           
3 Door de weging word de ondervertegenwoordiging gecorrigeerd door extra gewicht toe te kennen. Antwoorden van de 
ondervertegenwoordigde groep wegen zodoende zwaarder mee zodat er een representatief evenwicht ontstaat. 
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- Onderhoud speelplekken 

o Het onderhoud op met name trapveldjes is beperkt waardoor sommige veldjes 

niet meer bespeelbaar zijn. 

- Verkeer 

o Jeugdigen vinden dat er plekken zijn waar het onveilig is door 

onoverzichtelijke kruisingen en hardrijders (auto en fiets). 

- Inspraak  

o Jeugdigen willen graag meepraten en zien ook mogelijkheden om dat te doen. 

 

Op korte termijn (2016) hebben de uitkomsten geresulteerd in verbeteracties op 

ingebrachte punten door (achterstallig) onderhoud uit te voeren. Op de lange termijn wil 

de gemeente werken aan structurele inspraakmogelijkheden voor deze leeftijdsgroep. 

Delen resultaten 

De eindrapportage van de jeugdmonitor is in mei 2016 gedeeld met de gemeenteraad.  

 

De resultaten van de jeugdmonitor en de sessies zijn ook ambtelijk gedeeld zodat elk 

beleidsterrein zijn voordeel kan doen met de uitkomsten.  

 

Vanzelfsprekend zijn de resultaten van de jeugdmonitor meegenomen in voorliggend 

beleidsplan in de vorm van doelen en beleidsambities.  

 

Facebook 

Via Facebook is een poll uitgezet om ouders met kinderen te bevragen over opvoeden en 

opgroeien4. In de bijlage zijn in de vorm van diagrammen de vragen en antwoorden 

opgenomen. 

 

Het responspercentage op deze poll was 13%. In vergelijking met de gemiddelde 

respons op dergelijke polls (5-8%) is dat hoog. Het merendeel van de respondenten was 

vrouw. Dit is verklaarbaar doordat vrouwen vaker gebruik maken van facebook. Ruim 

driekwart van de respondenten heeft de poll ingevuld via de mobiele telefoon, laptop of 

tablet. 

 

De poll is niet representatief. We zien de resultaten dan ook als trend en niet als 

richtinggevend.  

 

Bijeenkomsten professionals 

In het eerste half jaar van 2016 zijn er verschillende bijeenkomsten met professionals 

georganiseerd die allen informatie opgeleverd hebben voor dit beleidsplan. In juni heeft 

de eerste van de twee netwerkbijeenkomsten die de gemeente jaarlijks organiseert 

plaatsgevonden. Het thema was scheiding. Er hebben 46 professionals (hulpverleners) 

deelgenomen.  

 

Belangrijk aandachtspunt uit deze bijeenkomst was met name de communicatie. Onder 

meer over het beschikbare aanbod van activiteitenaanbod en de behoefte om vaker 

aanbod in de gemeente te organiseren in plaats van op een, vaak buiten de gemeente 

gelegen, centraal punt. 

 

In mei zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met als thema het jonge kind (0-6 

jaar). Daar hebben in totaal hebben er 20 (unieke) deelnemers aan deelgenomen. In 

deze bijeenkomsten is benadrukt hoe belangrijk het is dat professionals die werken met 

deze jonge doelgroep samenwerken, informatie uitwisselen en gebruik maken van het 

                                                           
4 Zie bijlage voor de vragen en respons. 
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ondersteuningsaanbod bij vroegsignalering. Het verbeteren van vroegsignalering, zo 

luidt een van de conclusies, leidt tot effectievere zorg. 

 

Bijeenkomsten met ouders 

In mei en juni hebben er twee bijeenkomsten met ouders plaatsgevonden. Centraal 

stond de onderwijsnotitie. In de bijeenkomsten is een koppeling gemaakt met preventief 

jeugdbeleid en jeugdhulp. In totaal hebben aan deze bijeenkomsten 25 ouders 

deelgenomen. De ouders gaven onder andere aan behoefte te hebben aan meer 

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en zo met elkaar van gedachten te kunnen 

wisselen over het opvoeden en opgroeien van kinderen. 

 

Vervolg: Uitvoeringsnota 

Dit beleidsplan stelt de kaders vast voor de komende 4 jaar. Dat houdt ook in dat 

naarmate de tijd verder verstrijkt er minder (scherp) zicht is op ontwikkelingen en 

actualiteiten waar het Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp op in wil of moet spelen. 

Daarbij is het wenselijk dat omschreven is welke concrete (beleids-)activiteiten 

uitgevoerd worden en met welke resultaten (zie “Prestatie indicatoren”).  

 

Om de hiervoor genoemde redenen zal de gemeente jaarlijks een Uitvoeringsnota 

Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp opstellen. Hierin verwerken we de resultaten, 

conform de prestatie indicatoren en actualiseren we de concrete uitvoering binnen de in 

dit beleidsplan opgenomen kaders.   
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Hoofdstuk I   Visie en uitgangspunten 
In dit hoofdstuk is de visie beschreven waar het beleid de komende periode gebaseerd 

is. De visie leidt tot uitgangspunten en vervolgens beleidsambities. 

 

Op grond van veranderingen in wetgeving en beleid is ook de visie ten aanzien van 

jeugd in de gemeente Ouder-Amstel geactualiseerd. De visie weerspiegelt de 'geest' van 

de Jeugdwet waarin een overgang gemaakt is van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'.  

 

Een vertegenwoordiging van de gemeenteraad heeft op 29 maart gesproken over de 

visie die zoals genoemd de basis vormt voor het beleid in de periode 2017-2020: 

 

Visie 

 

In de uitvoering van haar taken richt de gemeente zich op preventie én het bieden van 

hulp. De gemeente is ondersteunend én faciliterend. De gemeente heeft een (preventief) 

aanbod voor inwoners die het zelf kunnen én voor hen die ondersteuning nodig hebben.  

Uitgangspunten  
Bovenstaande visie leidt tot de volgende uitgangspunten: 

- De behoeften en wensen van jeugdigen en hun ouders staan centraal. 

- Ondersteuning en hulp is beschikbaar in de directe omgeving of zo dicht bij de 

leefwereld als mogelijk. 

- De gemeente investeert in een hecht netwerk tussen partnerinstellingen. 

- Inspraak van jeugdigen en opvoeders is van belang bij beleidsvorming en de 

uitvoering van beleid. 

- De jeugdhulp die de gemeente biedt is maatwerk en dus toegesneden op de gezins- 

en/of persoonlijke situatie van de betrokkene.  

 

"De gemeente draagt bij aan het zo voorspoedig mogelijk opgroeien van 

jeugdigen van 0 tot 23 jaar in Ouder-Amstel, daarbij zo min mogelijk 

belemmerd door sociaaleconomische of psychosociale problemen. 

Samenwerking met opvoeders, jeugdigen zelf en professionals is essentieel om 

ontwikkelingskansen, meedoen in de maatschappij en sociale integratie te 

realiseren. 

 

De gemeente richt haar rol op het versterken van het sociale netwerk rondom 

een jeugdige en het zo vroeg mogelijk inzetten van hulp. Indien opvoeders hun 

rol (tijdelijk) niet (geheel) kunnen vervullen biedt de gemeente hulp op maat. 

De hulp sluit altijd aan op wat opvoeders en jeugdigen zelf kunnen. De veiligheid 

van kinderen is in alle gevallen leidend. 

 

De gemeente verwacht dat opvoeders de verantwoordelijkheid voor hun 

kinderen nemen en deze rol op basis van eigen inzichten invullen. De gemeente 

verwacht dat opvoeders en jongeren, afhankelijk van hun leeftijd en vermogens, 

in staat zijn om advies/ondersteuning te vragen indien zij belemmeringen 

ervaren bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Zo nodig biedt de 

gemeente ondersteuning. 

 

De gemeente richt haar eigen organisatie zo in dat er integraal gekeken en 

gewerkt kan worden met en voor opvoeders en jeugdigen. Daarnaast zet de 

gemeente zich in om ook het netwerk rondom het gezin zo integraal mogelijk te 

laten zijn." 
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- De gemeente bewaakt de privacy van betrokkenen 

- De gemeente organiseert het preventief jeugdbeleid en jeugdhulp zo effectief 

mogelijk. 

 

Doelen 
Op grond van deze visie en uitgangspunten streeft de gemeente in de periode 2017-

2020 het volgende hoofddoel na: 

 

Dit hoofddoel vertaalt zich in nevendoelstellingen die van toepassing zijn op het 

preventieve jeugdbeleid én jeugdhulp: 

 

- De gemeente zet zich ervoor in om jongeren te stimuleren te laten ontdekken waar 

zij goed in zijn en welke kansen zij kunnen creëren/benutten. 

- Jeugdigen en ouders hebben mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het 

gemeentelijk aanbod van preventief jeugdbeleid en jeugdhulp. 

- Ouder-Amstel sluit aan bij samenwerkingsverbanden om de effectiviteit te vergroten 

in doelrealisatie, inzet van financiële middelen en personele inzet.  

- Opvoeders en jeugdigen nemen vanuit de eigen verantwoordelijkheid regie over hun 

eigen zorgvraag/-oplossing. Zo nodig ondersteunt de gemeente daarbij. 

- Jeugdigen en ouders bepalen (mede) de keuze voor een zorgaanbieder.  

- De zorg is afgestemd op de zorgvraag van de jeugdige/ouder. Veiligheid van het kind 

is daarbij altijd leidend.  

- De jeugdhulp houdt rekening met wat een jeugdige/ouder zelf kan en wat er nodig is 

om de jeugdige/het gezin zo zelfstandig als mogelijk te laten functioneren; het doet 

wat nodig is en laat wat kan. 

- Hulp en ondersteuning is beschikbaar op de plek waar opvoeders en jeugdigen uit 

onze gemeente verblijven. Dat kan ook de school of een andere plek te zijn. 

- De gemeente stimuleert relaties tussen instellingen die hulp bieden aan de inwoners 

van Ouder-Amstel om de samenhang in zorg te bevorderen. 

- De verbinding binnen-/buitenschoolse zorg, met als doel om zorgvragen zo vroeg als 

mogelijk te signaleren en daarop te reageren, is structureel versterkt.  

 

Jeugdigen hebben de kans om hun talenten te ontdekken, deze te gebruiken en 

zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers. 
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Hoofdstuk II   Regelgeving en relevante ontwikkelingen 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de context van het preventief jeugdbeleid en (nieuwe) regelgeving ten 

aanzien van jeugdhulp.  

Jeugdwet 
Gedurende de looptijd van de vorige beleidsnota Jeugd (Nota Jong@Ouder-Amstel 2011-

2015) is een belangrijke wetswijziging ingevoerd: De Jeugdwet. Onder deze wet heeft de 

gemeente de verantwoordelijkheid gekregen om de zorg voor jeugd te organiseren. Om 

dit te realiseren is er in de periode 2014-2015 een gemeentelijke toegang tot zorg 

gerealiseerd in de vorm van het Zorgadviespunt (ZAP), heeft de gemeente zorg 

ingekocht en is de gemeente nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. 

 

Dit veranderde landelijk beleid is voor Ouder-Amstel vertaald in de nota Jeugdhulp 2015-

2016. Voorliggende nota vervangt de Nota Jeugdhulp 2015-2016 en integreert het beleid 

ten aanzien van Jeugdhulp met het preventieve jeugdbeleid.  

 

Regionale samenwerking 
Rondom de jeugdhulp wordt nauw samengewerkt met 14 gemeenten die voorheen deel 

uitmaakten van de stadsregio Amsterdam (vanaf nu: Jeugdhulpregio). De samenwerking 

is bedoeld om zo effectief mogelijk zorg in te kopen en toegankelijk te maken voor de 

inwoners. Ouder-Amstel sluit aan bij regionaal beleid indien dat van meerwaarde is voor 

de gemeente. Denk aan de gezamenlijke inkoop van zorg of het effectiever kunnen 

organiseren van voorzieningen.  

 

In de jeugdhulpregio is gekozen voor veranderingen in de wijze waarop de jeugdhulp 

georganiseerd is. Een van de doelstellingen van de decentralisatie is om de jeugdzorg 

effectiever, dichterbij en meer op maat te organiseren. Om beter aan deze 

transformatiedoelstelling tegemoet te komen voert de jeugdhulpregio per 1-1-2018 

wijzigingen door in het regionale jeugdhulpstelsel.  

Passend Onderwijs 
In augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. De essentie van 

deze wet is dat zoveel mogelijk kinderen (ook zij die extra ondersteuning nodig hebben) 

regulier onderwijs kunnen volgen. Onderdeel van de wet Passend Onderwijs is het Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) wat betekent dat het onderwijs en de 

gemeente overeenstemming met elkaar moeten bereiken over de manier waarop zorg 

binnen school (een verantwoordelijkheid van het onderwijs) en zorg buiten de school 

(een verantwoordelijkheid van de gemeente) op elkaar aansluiten.  

 

Dit uitgangspunt is terug te zien in de uitwerking van het preventieve jeugdbeleid en de 

jeugdhulp waarin samenwerking en afstemming tussen gemeente en onderwijs een 

belangrijk onderdeel inneemt. Een concreet voorbeeld is de inzet van de Ouder-Kind 

coach. 

 

De samenwerking tussen het Passend Onderwijs en de gemeente is opgenomen in het 

“Ondersteuningsplan 2014-2018” welke in april 2014 vastgesteld is. Daarnaast leggen de 

schoolbesturen verantwoording af over de bestede middelen in de jaarlijkse evaluatie. 

Zie ook het beleidsplan Onderwijs “Samenwerken aan goed onderwijs”. 

College agenda 
In de collegeagenda 2014-2018 zijn er aandachtspunten benoemd in relatie tot jeugd(-

hulp). Een deel daarvan is al gerealiseerd. Denk hierbij aan de nieuwe werkwijze van het 

jongerenwerk, het opstellen van de beleidsnotitie Jeugdhulp 2014-2015 en het 
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integreren van preventie en vroegsignalering als (vast) onderdeel van het Jeugdhulp 

beleid.  

 

Voor de duur van voorliggend beleidsplan blijven de uitgangspunten van de college 

agenda leidend: In het algemeen; participatie en (regionale) samenwerking.  

Specifiek gericht op jeugd gaat het om het realiseren van “platforms die vroegtijdig 

signaleren”5. In de collegeagenda staat ook opgenomen “…het behouden van de zorg die 

nu door de doelgroep wordt gebruikt”. Deze doelstelling is reeds gerealiseerd in het 

overgangsjaar 2015. De komende beleidsperiode gaan we een stap verder door 

jeugdzorg doelgerichter en efficiënter te organiseren met meer regie voor het gezin. Dit 

is verder uitgewerkt in hoofdstuk IV Jeugdhulp. 

 

Duo+ 
Een relevante ontwikkeling uit de afgelopen beleidsperiode is de vorming van de 

uitvoeringsorganisatie Duo+. De wijze waarop bewoners toegang tot zorg verkrijgen 

verloopt via het Zorg Advies Punt (ZAP). Het ZAP zal per 1-1-2017 deel uit maken van 

Duo+ en is dan geen onderdeel meer van Coherente. Duo+ werkt in opdracht van de 

moederorganisaties, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen (alleen bedrijfsvoering). In het 

werkplan legt Duo+ vast hoe zij de uitvoering van haar taken oppakt. 

 

Elke DUO-gemeente stelt haar eigen beleid vast. Daarnaast is er sprake van 

samenwerking door het uitwisselen van kennis en ervaring. Dit doen we om de kwaliteit 

te verhogen (met elkaar weten we meer), om efficiënt te kunnen werken (door het 

bundelen van middelen en inzet) en de kwetsbaarheid te beperken. Leidend is altijd de 

behoefte van de inwoners van Ouder-Amstel. 

 

Samenhang overig beleid 
Preventief jeugdbeleid en Jeugdhulp zijn geen op zichzelf staande beleidsdomeinen 

binnen de gemeente. Jeugd is bij uitstek een beleidsterrein wat direct of indirect in 

verbinding staat met andere beleidsterreinen. Daar waar van toepassing, zijn er 

verwijzingen opgenomen naar andere beleidsterreinen om die samenhang aan te geven. 

Meer uitgewerkte informatie is vervolgens te vinden in de specifieke beleidsplannen. In 

hoofdstuk V wordt hier verder op ingegaan.  
  

                                                           
5
 Collegeagenda 2014-2018, D. Jeugd. 
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Hoofdstuk III   Preventief jeugdbeleid 
Het hoofdstuk start met een toelichting op wat preventief jeugdbeleid precies is en welke concrete 

ontwikkelingen er zijn (op hoofdlijnen). Vervolgens staat beschreven wat Ouder-Amstel in 2017-2020 

doet aan preventie. 

Wat is preventie  
 

Het preventief jeugdbeleid van Ouder-Amstel heeft als doel om (verergering van) 

problemen te voorkomen door zo snel als mogelijk te handelen zodra er signalen 

zichtbaar zijn. Het preventieve beleid is een samenhangend geheel van onderdelen en 

anticipeert op risicofactoren. 

 

Onder preventie valt het: 

 Wegnemen van belemmeringen in opvoeden en opgroeien. 

 Bieden van kansen aan jeugdigen om zich te ontwikkelen tot actieve en zelfredzame 

volwassenen die (op eigen kracht) participeren in onze maatschappij.  

 Bieden van een omgeving die voorkomt dat er problemen ontstaan.  

 

Gemeentelijke taak  
Preventie is één van de door het ministerie van Volksgezondheid Werkgelegenheid en 

Sociale zaken vastgestelde doelen van de transformatie Jeugdhulp: “Preventie en 

uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun 

ouders met inzet van hun sociale netwerk”.6  

 

Preventie is onderdeel van de Jeugdwet vanuit de gedachte dat de gemeente lokaal goed 

kan afstemmen op de behoeften van inwoners gebruikmakend van de mogelijkheden die 

er in de gemeente zijn. Dichtbij huis organiseren van zorg en (beter) organiseren van 

signalering maakt het mogelijk om sneller te handelen en problemen zo klein mogelijk te 

houden of te voorkomen.  

 

Naast de landelijke opgelegde taken rondom preventie ziet de gemeente een groot 

belang in preventie en de opbrengst daarvan, zowel in financieel opzicht als in 

maatschappelijk rendement. Immers, een optimaal opvoedklimaat (binnen- en 

buitenshuis) vergroot de kansen van jeugdigen om zich te ontwikkelen tot succesvolle, 

zelfstandige, zelfbewuste en actieve inwoners. Met deze overtuiging geven we het 

preventieve jeugdbeleid de komende jaren vorm. 

Nut van preventie 
Hoe kunnen we vaststellen dat preventie nut heeft? Hoe weten we wat effectieve 

preventieve activiteiten zijn? Of wanneer preventieve activiteiten daadwerkelijk 

problemen voorkomen of verergeren? 

 

In het algemeen7 (World Health Organisation, Kinderombudsman) wordt gesteld dat elke 

€ voor de preventie van: 

- Opgroeiproblemen, € 7 oplevert. 

- Kindermishandeling, € 19 oplevert. 

- Opvoedproblemen, € 2 tot € 3 oplevert. 

 

In 2013 is het rapport “Investeren in opvoeden en opgroeien loont!” gepubliceerd. Uit dit 

rapport: “…we durven de stelling aan dat de transitie van de zorg voor jeugd veel kansen 

biedt om de instroom in gespecialiseerde zorg te verminderen, juist door te investeren in 

                                                           
6 Bron: Nederlands JeugdInstitituut.nl/Transformatie-jeugdhulp. 
7 Bron: “Jeugdhulp anno 2016, de jeugdwet in de praktijk”. Marian van Leeuwen en Miquel Wijngaards. 
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preventieve hulp. Deze hulp is dichterbij, sneller, korter en efficiënter georganiseerd”. 

Het rapport noemt ook kanttekeningen. Preventie is kosteneffectief maar pas op langere 

termijn, waarbij het nodig is om structureel te investeren. “Schattingen gaan uit van zes 

tot twintig jaar”. 

 

Het rapport noemt de werkwijze die Denemarken ingevoerd heeft als voorbeeld van het 

boeken van resultaten op langere termijn Dit land heeft een vergelijkbare decentralisatie 

Jeugdzorg achter de rug. In de eerste 5 jaar was een stijging te zien van zowel de 

kosten als het aantal kinderen dat zorg ontving. Na 5 jaar werd voor het eerst een 

omslag geconstateerd naar meer preventie en lichtere vormen van zorg en minder inzet 

van zware zorg.  

 

Een tweede kanttekening die de onderzoekers in het rapport maken is dat in sommige 

gevallen structureel ‘stut en steun’ noodzakelijk is om jeugdigen/gezinnen uit de zware 

hulpverlening te houden. Het is de vraag of dit als preventie gezien kan worden. Deze 

vorm van zorg is echter nog steeds goedkoper dan bijvoorbeeld een uithuisplaatsing (en 

is in die zin preventief.) 

 

Maatschappelijk rendement 
Naast een economisch doel van preventie is er ook maatschappelijk rendement8 wat niet 

makkelijk uit te drukken is in cijfers of financiële resultaten. Met het oog op de duiding 

van resultaten van het preventief jeugdbeleid is het extra van belang om dit te 

benadrukken.  

 

Een voorbeeld: Vroeg inzetten van zorg om een ouder vaardiger te maken in de 

opvoeding kan een dure uithuisplaatsing in de puberjaren voorkomen omdat de 

opvoeder in een vroeg stadium ondersteuning kreeg bij het opvoeden en daarmee 

opvoedvaardiger werd. Deze besparing kan niet makkelijk in een financieel resultaat 

uitgedrukt worden omdat de uithuisplaatsing niet heeft plaatsgevonden (het is immers 

voorkomen door de vroege ondersteuning). Het is een niet te onderschatten opbrengst 

van de investeringen in preventie. Een ander voorbeeld is het effect van 

trainingen/themabijeenkomsten waarbij een ouder die deelgenomen heeft een ouder die 

niet deelgenomen heeft kan adviseren die zodoende geen beroep hoeft te doen op een 

(gemeentelijke) voorziening. 

 

Om het maatschappelijk rendement van preventie zoveel mogelijk te vergroten zetten 

we middelen in om zo vroeg mogelijk te signaleren en te reageren op die signalen. 

 

Voorafgaand aan de opstelling van dit beleidsplan is in de raadsbijeenkomst rondom de 

startnotitie Jeugdbeleid gesproken over het belang van preventie. De vertegenwoor-

diging van raad heeft in deze bijeenkomst aangegeven het belang van preventie te 

ondersteunen. Het is om die reden tevens onderdeel van de visie zoals opgenomen in 

hoofdstuk I. 

 

Wat vinden betrokkenen  

In de voorbereiding naar de opstelling van dit 

beleidsplan zijn professionals en opvoeders op 

verschillende manieren benaderd om te horen hoe zij 

denken over preventieve taak van de gemeente.  

 

Via facebook is een poll uitgezet waarin opvoeders de 

gevraagd is: “In de Jeugdwet staat dat de gemeente aan 

                                                           
8 De winst of toegevoegde waarde voor de hele maatschappij. Bron: Maatschappelijk rendement in het sociaal domein. Opgesteld door 
LPBL. 
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preventie en voorlichting moet doen. Hoe kunnen we u het beste helpen bij vragen en 

problemen”. Vrijwel alle respondenten noemen voorlichting (via kinderopvang en 

basisonderwijs) als belangrijkste taak. 

 

Ontmoeting is een tweede belangrijke activiteit die ouders in bijeenkomsten genoemd 

hebben als van belang. Door ontmoeting ontstaat de mogelijkheid om netwerken te 

vormen tussen ouders onderling en tussen professionals.  

 

Vormen en doelen van preventie 
Het bieden en organiseren van preventieactiviteiten kan zowel individueel als in groepen. 

Preventie kan ingezet worden met als doel om problemen te voorkomen, om verergering 

van een probleem te voorkomen en om kansen te creëren waarin jeugdigen zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. Extra aandacht is er voor de groep die niet deelneemt aan 

bijvoorbeeld informatieavonden. 

 

We onderscheiden 3 soorten preventie: 

1. Universele preventie. 

Doelgroep: Ouders en jeugdigen.  

Doel: Bieden van algemene informatie om problemen te 

voorkomen. 

2. Selectieve preventie. 

Doelgroep: Opvoeders en jeugdigen in situaties/omgeving 

die kan leiden tot zorgvragen. 

Doel: Bieden van gerichte informatie en (vroeg-)signaleren 

van zorgvragen om verergering te voorkomen. 

3. Probleemgerichte preventie. 

Doelgroep: Opvoeders en jeugdigen met een probleem. 

Doel: Zorgvragen zo licht mogelijk houden en zo snel 

mogelijk oplossen. 

 

De gemeente biedt preventieactiviteiten aan individuen en aan 

groepen.  

 Groepsactiviteiten:  

Doel is om jeugdigen en/of opvoeders te informeren over een bepaald thema.  

o Jeugdigen/opvoeders nemen op basis van de eigen behoefte deel. Beoogd 

neveneffect is dat deelnemers aan groepsactiviteiten de kennis uitdragen naar 

mede-opvoeders/jeugdigen. Concrete voorbeelden van deze vorm van 

preventie zijn trainingen, workshops, faciliteren van ontmoetingsactiviteiten of 

andere initiatieven van jeugdigen/opvoeders of thema-avonden. Dit kan ook 

gericht zijn op de ontwikkeling van talenten. 

o Een (te organiseren) PR- of een communicatiecampagne kan tevens deel uit 

maken van groepsactiviteiten. Denk aan het onder de aandacht brengen van 

informatie over de toegang naar zorg, algemene informatie over het gebruik 

van alcohol en drugs via (social) media, brochures, folders of affiches. 

 

 

 Individuele ondersteuning:  

Doel is het voorkomen van een probleem, of zo nodig, lichte hulp op maat inzetten 

om verergering te voorkomen. 

o De ondersteuning richt zich op jeugdigen en ouders met een specifieke vraag 

waarbij er (nog) geen sprake is van een probleem of slechts een licht 

probleem. Een kenmerk is de korte duur. De ondersteuning is beschikbaar via 

algemene voorzieningen (zie hoofdstuk IV). Er is geen verwijzing voor nodig.  

Het project Wijzer 

UitElkaar richt zich op 

stellen met twijfel over hun 

relatie of hen die al 

besloten hebben te 

scheiden. Doel van het 

project is informatie en 

steun bieden bij het nemen 

van besluiten met zo min 

mogelijk gevolgen voor de 

omgeving. Dit is een 

voorbeeld van selectieve 

preventie. 

 



beleidsplan jeugd 2017-2020   
   

 

16 
 

o Individuele ondersteuning kan ook gericht zijn op de ontwikkeling van 

talenten door (kortdurende) begeleiding van een jongere. (Bijvoorbeeld door 

het jongerenwerk.) 

 

Beleidsambities jeugdbeleid Ouder-Amstel 2017-2021 

Vroegsignalering 

Zo vroeg als mogelijk signaleren, is ook het zo jong als mogelijk signaleren van 

zorgvragen. Met name het netwerk rondom kinderen van 0- 6 jaar kan steviger, zo blijkt 

uit de constateringen met onze samenwerkingspartners. De gemeente heeft de ambitie 

om het netwerk te versterken door de samenwerking tussen partners die werken met 

het jonge kind, waaronder de GGD, te intensiveren. De gemeente wil dat de inzet van 

zorg zo snel mogelijk start nadat de (1e) signalen zich openbaren. Dit vergt een goede 

afstemming tussen signalerende partijen en de gemeente die zorg kan inzetten. De 

ontwikkeling van ouder-kind coaches in de kinderopvang is een concrete uitwerking die 

past bij deze ambitie. 

Jongerenparticipatie 

De Jeugdmonitor en de daaropvolgende sessies met jongeren hebben laten zien dat 

jongeren het zelf belangrijk vinden betrokken te worden bij zaken die hen aangaan. De 

visie sluit hierop aan doordat “…meedoen in de maatschappij….” als onderdeel 

opgenomen is. Participatie van burgers, dus ook jeugdigen, staat hoog op de agenda van 

het huidige college. In de nota “Veranderende samenleving” is uitgewerkt waarom het 

college samenwerking en afstemming met bewoners van belang vindt en hoe dit uit te 

voeren. De doelgroep Jeugd is nog niet specifiek benoemd in deze nota. Het is een 

doelgroep die een andere benadering vraagt dan volwassen inwoners. Daarom is inzet 

op Jongerenparticipatie een ambitie in de beleidsperiode van deze nota. 

Informeel netwerk 

Versterken van het informele netwerk en ‘normaliseren’ van 

opvoedingsvragen dragen bij aan het zo klein of licht 

mogelijk houden van zorgvragen. Elke opvoeder krijgt te 

maken met vragen en/of onzekerheden en professionele hulp 

is lang niet altijd nodig. Een steuntje in de rug kan het 

verschil maken. Om die reden is “Buurtgezinnen” in 2016 

gestart als pilot. De resultaten zijn positief, daarom is 

continuering van deze voorziening opgenomen in deze 

beleidsnota.  

 

Communicatie en voorlichting 

Uit de bijeenkomsten met professionals en ouders en de 

resultaten van de poll op facebook komt duidelijk naar voren dat de communicatie over 

aanbod, voorzieningen en regelgeving evenals voorlichting over opvoed-/opgroeithema’s 

beter kan. Om die reden is communicatie als beleidsambitie benoemd.  

Resultaten preventief jeugdbeleid 2017-2020 

Resultaten Vroegsignalering 

- Het netwerk rondom het jonge kind is aantoonbaar versterkt door een toename van 

de aanmeldingen van casussen bij het kernteam waar jonge kinderen bij betrokken 

zijn. 

Buurtgezinnen koppelt gezinnen 

met een vraag aan gezinnen die 

tijdelijk) steun bieden. Gezinnen 

steunen elkaar op vrijwillige basis. 

Steun kan bijvoorbeeld bestaan uit 

2x in de week ergens anders spelen 

om een ouder te ontlasten. 

Gezinnen kunnen zichzelf 

aanmelden. De scholen, huisarts, 

ZAP enzovoort kunnen dat ook. 
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- Er zijn door partners samenwerkingsafspraken gemaakt met als doel om de 

vroegsignalering te verbeteren.  

Resultaten Jongerenparticipatie 

- Vanaf 2017 is er een (gemeente brede) jaaragenda van momenten/onderwerpen 

waarbij jongeren betrokken worden. 

- Met jongeren zelf is bepaald hoe de participatie van deze leeftijdsgroep structureel 

deel kan uitmaken van de gemeentelijke inspraakmogelijkheden.  

- Jongeren dragen zelf bij aan het vrije tijdsaanbod zoals (helpen bij) het organiseren 

van feesten en dergelijke. 

- Jongeren zijn meedenkende inwoners die invloed uitoefenen op hun omgeving. De 

gemeente maakt het mogelijk hen te betrekken bij het gemeentelijk beleid om 

zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling tot zelfstandige burgers.  

 

Resultaten Informeel netwerk 

- Bij gebleken effectiviteit continueert de voorziening “Buurtgezinnen’. 

- Er is een (periodiek) activiteitenprogramma opgesteld waar ouders over 

meegesproken hebben. 

- Opvoeders kunnen snel en makkelijk informatie vinden 

over opvoeden en opgroeien. 

 

Resultaten communicatie en voorlichting 

- Er is bepaald welke communicatiemiddelen de beoogde 

doelgroepen het beste bereiken. 

(ouders/opvoeders/jongeren/professionals) 

- Deze middelen zijn ingezet.   

Sinds december 2015 is de 

‘hulpwijzer Ouder-Amstel’ te 

vinden op internet. Daarin is 

informatie en advies te vinden 

over opvoeden en opgroeien. 

De hulpwijzer richt zich 

voornamelijk op ouders. 
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Hoofdstuk IV Jeugdveiligheid 
Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de verschillende aspecten van jeugdveiligheid en de 

actualiteiten voor de komende beleidsperiode. 

Positionering 

Jeugdveiligheid maakt deel uit van dit beleidsplan en neemt tegelijkertijd een aparte 

positie in omdat het betrekking heeft op de twee componenten van het jeugdbeleid, 

preventie en jeugdhulp en tevens betrekking heeft op een derde component namelijk 

openbare orde en veiligheid. 

 

Er is een grote samenhang tussen jeugdveiligheid en de drie genoemde componenten;  

1. Preventie: Jongeren worden betrokken bij initiatieven waar zij hun talenten 

ontdekken en inzetten wat bijdraagt aan het doel om jongeren te laten opgroeien tot 

zelfbewuste volwassenen. Tevens worden er door de contacten met jongeren 

zorgvragen gesignaleerd. 

2. Jeugdhulp: Indien er zorgvragen zijn dan worden die zo goed mogelijk beantwoord: 

Door het bieden van (lichte) ondersteuning (door het jongerenwerk) of door een 

jongere, eventueel met ouders, te begeleiden naar gespecialiseerde jeugdhulp 

3. Openbare orde: Het beperken of voorkomen van overlast die jeugd soms veroorzaakt 

in de openbare ruimte om daarmee zowel de veiligheid als de leefbaarheid in de 

wijken te waarborgen.  

 

Werkwijze 

Een deel van het jeugdveiligheidsbeleid is gekoppeld aan het jongerenwerk (uitgevoerd 

door Coherente). Een belangrijk onderdeel van het jongerenwerk is het leggen van 

contacten met jongeren en deze contacten onderhouden. Door zichtbaar te zijn op straat 

en andere plekken waar jongeren zijn9 legt het jongerenwerk contacten met jongeren op 

straat of bij activiteiten (al dan niet door jongeren zelf georganiseerd, met ondersteuning 

van het jongerenwerk). Het jongerenwerk functioneert als een intermediair tussen 

jongeren en zorg, jongeren en participatie en tussen jongeren en (maatschappelijke) 

organisaties.  

 

In het periodieke jeugdoverleg bespreekt de gemeente jeugdveiligheidszaken met 

politie, handhaving, gemeentelijk zorgcoordinator van het AcVZ (zie verder), leerplicht 

en jongerenwerk. Eventuele zorgvragen worden via het ZAP en/of het kernteam 

opgepakt. 

 

Jongeren in de openbare ruimte 

In de afgelopen beleidsperiode is het aantal klachten over jeugd in de openbare ruimte 

afgenomen. De oorzaak daarvan is niet eenduidig vast te stellen. In de afgelopen 

periode heeft het taakveld jeugdveiligheid duidelijk vorm gekregen, zowel beleidsmatig 

als uitvoerend. Daarnaast beschikt de gemeente over handhavers die rechtstreeks door 

de gemeente aangestuurd worden en er sneller op overlast gereageerd kan worden 

(samen met het jongerenwerk). Daarnaast hebben we wellicht te maken met een 

generatie jongeren die niet of minder (overlast gevend) is op straat. Het is niet te 

voorspellen of dit de komende beleidsperiode zo zal blijven.  

 

De houden de huidige werkwijze om overlast zoveel mogelijk te beperken aan in de 

komende periode, dit valt onder ‘going concern’. Er zijn op dit onderdeel geen specifieke 

aandachtspunten. 

 

                                                           
9
 Door het jongerenwerk van Coherente “Present werken” genoemd. 
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Actiecentrum Veiligheid en Zorg 

In de afgelopen beleidsperiode is het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) ontwikkeld. 

Het AcVZ coördineert specifieke aanpakken als de Top600 (jongeren van 16-ong. 23 

jaar) en Top400 (jongeren van 10-15 jaar). Ook specifieke vraagstukken op het snijvlak 

van veiligheid en zorg kunnen via het AcVZ aangepakt worden. Ouder-Amstel deelt een 

zorgcoördinator met de gemeente Uithoorn. De zorgcoördinator is de verbindingsfunc-

tionaris tussen het AcVZ en de gemeente en verbindt informatie die voor (individuele) 

jongeren en/of de gemeente van belang is om de veiligheid te bevorderen.  

 

Na een ontwikkelperiode waarin het AcVZ is gevormd verwachten we de komende 

beleidsperiode er geen grote veranderingen. Dat betekent dat Ouder-Amstel de reguliere 

ontwikkelingen volgt en zowel bestuurlijk als ambtelijk participeert waar nodig en 

mogelijk. 

 

Convenant Problematische Jeugd(-groepen) 

Samen met de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn is er een convenant 

“Aanpak jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen”. Op grond hiervan is het onder 

meer mogelijk om gegevens uit te wisselen en een (gezamenlijke) groepsaanpak te 

starten indien zich overlast-gevende groepen zich voordoen. Onderdeel van het 

regionale convenant is een lokale beschrijving van de werkwijze rondom problematische 

jeugd(-groepen). 

 

Het convenant is in 2016 verlengt tot halverwege 2017. In dat jaar wordt een 

geactualiseerd convenant vastgesteld en actualiseren we tevens de lokale werkwijze 

rondom problematische jeugd(-groepen). De gemeente Diemen zal dan ook aansluiten 

bij het convenant. 

 

Resultaten Jeugdveiligheid  

Resultaten Groepsaanpak problematische jeugd(-groepen) 

- Er is een geactualiseerd convenant opgesteld voor de Amstelland gemeenten. 

- De lokale aanpak problematische jeugd(-groepen) is geactualiseerd. 
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Hoofdstuk V  Jeugdhulp 
In dit hoofdstuk leest u de stand van zaken in Ouder-Amstel sinds de start van de 

Jeugdwet. In verband met de leesbaarheid en duidelijkheid start dit hoofdstuk met een 

korte weergave van de manier waarop de toegang tot zorg ingericht is en hoe de 

samenwerkingsverbanden eruitzien. Daarna is een overzicht gemaakt van de 

verschillende typen jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het hoofdstuk 

vervolgt met de wijze van samenwerken in DUO verband en in de regio en de resultaten 

van 2015 op hoofdlijnen. We lichten toe welke veranderingen doorgevoerd worden en op 

welke manier Ouder-Amstel daarbij betrokken is. Tot slot motiveren we de ambities voor 

de komende beleidsperiode 

Jeugdhulp in Ouder-Amstel 

Toegang 

Er zijn verschillende ‘toegangsdeuren’ naar de jeugdhulp. De jeugdhulp onderscheid hulp 

en ondersteuning die vrij toegankelijk is en hulp en ondersteuning die niet vrij 

toegankelijk is: 

 

Vrij toegankelijke voorzieningen 

Dit zijn voorzieningen waar elke bewoner naar toe kan met een informatie, advies of 

zorgvraag zonder dat er een beschikking nodig is. Denk aan voorzieningen als de GGD, 

huisarts, algemeen maatschappelijk werk, de ouder-kindcoach of het zorgadviespunt. 

 

Het ZAP is de verbinding tussen de vrij toegankelijke voorzieningen en de niet-vrij 

toegankelijke voorzieningen door het afgeven van een besluit waarmee een 

jeugdige/gezin toegang verkrijgt tot de niet-vrij toegankelijke hulp. Jeugdigen, ouders 

en/of professionals kunnen het ZAP benaderen met een informatie-/advies vraag of een 

zorgvraag. Vervolgens onderzoekt het ZAP of het nodig is om zorg die niet-vrij 

toegankelijk is in te zetten: 

o Inwoners met een zorgvraag melden zich aan bij het ZAP. Volgens een in de 

verordening en in beleidsregels vastgelegde procedure wordt beoordeeld of, 

en welke zorg noodzakelijk is, waarna een beschikking volgt en indien van 

toepassing, de zorg start. 

 

Niet-vrij toegankelijke voorzieningen 

Dit zijn voorzieningen waarvoor een inwoner toestemming, in de vorm van een 

beschikking, nodig heeft. Denk aan pleegzorg, woningaanpassingen, behandeling voor 

autisme en dergelijke. Reden waarom vooraf toestemming nodig is, is dat er sprake is 

van een specifieke zorgvraag waarbij vooraf niet altijd duidelijk is welk type zorg of 

behandeling het beste past. Daar komt bij dat sommige voorzieningen erg duur zijn. Om 

onnodige inzet van zorg (en daarmee middelen) te voorkomen en vooral om ervoor te 

zorgen dat vanaf het begin de juiste zorg geboden kan worden is het nodig om vooraf 

een inschatting te maken. 

 

Uitzondering op de regel is zorg voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

(EED). Hiervoor is een speciale behandeling nodig en daarmee een beschikking. Omdat 

deze problematiek zich manifesteert in het onderwijs en er specifieke kennis mee 

gemoeid is, kan het Ouder-Amstelse basisonderwijs zonder tussenkomst van de 

gemeente verwijzen naar zorg voor kinderen met dyslexie (EED) 10.  

                                                           
10 De gemeente is verantwoordelijk voor zorg voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Indien er sprake is van een bijkomende 
stoornis, bijvoorbeeld autisme, dan dient die stoornis eerst behandeld te worden. 
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Wettelijke bepaalde toegang (ook: niet-vrij toegankelijk) 

De toegang via het medisch domein en de kinderrechter zijn vastgelegd in de Jeugdwet.  

- Het medisch domein.  

o Een arts kan een directe verwijzing maken naar noodzakelijk geachte zorg. De 

gemeente is verplicht de verwijzing op te volgen en heeft alleen invloed op de 

keuze voor de aanbieder die de zorg verleent. 

- De kinderrechter.  

o Er kan een reclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel uitgesproken 

worden door de kinderrechter. Ook in dit geval is de gemeente verplicht om 

deze uitspraak op te volgen. 

 

Kernteam 

Behalve bovenomschreven toegangen tot zorg is in Ouder-Amstel het kernteam actief 

voor de meer complexe casuïstiek. 

Het kernteam neemt een aparte positie in als het gaat om de toegang tot zorg. Het 

kernteam zelf kan geen zorg toekennen, dat is alleen mogelijk via de het ZAP, de 

huisarts, de kinderrechter of het onderwijs (indien het EED betreft). Het kernteam kan 

wel (mede) bepalen en adviseren welke zorg ingezet moet worden.  

 

Leden van het kernteam zijn werkzaam bij verschillende zorgaanbieders vanuit zowel de 

Wmo als jeugdzorg: MEE, Vita Amstelland, Coherente11 (ZAP), GGD, JBRA, Spirit en 

Altra. Het team wordt door de gemeente gecoördineerd.  

 

Casuïstiek komt bij het kernteam terecht via professionals uit het netwerk en is niet 

toegankelijk voor bewoners. Het kernteam bespreekt zoals genoemd de meer complexe 

zorgvragen, volwassenen en jeugd. Afhankelijk van de casus wordt er een regisseur 

toegewezen die de zorg in overleg met het gezin coördineert. Zo nodig betrekt het team 

of een regisseur andere partijen die kunnen bijdragen aan een oplossing. 

 

Typen jeugdhulp en voorzieningen 
Er zijn verschillende typen jeugdhulp die toegekend kunnen worden. Deze typen zijn 

tevens terug te vinden in de begroting. 

ZIN en PGB 

De (individuele) voorzieningen die toegekend worden verstrekt de gemeente als 

maatwerk en waar mogelijk als zorg in natura (ZIN). Indien het ZIN aanbod niet voorziet 

in beantwoording van de zorgvraag is het mogelijk om een persoonsgebonden budget 

(PGB) toe te kennen. Daarmee kunnen ouders zélf de benodigde zorg inkopen. Het PGB 

is een instrument om tot individueel maatwerk te komen.  

Jeugdopvoedhulp  

Onderdeel van de jeugdopvoedhulp (JOH) zijn residentiële voorzieningen, 

dagbehandeling, pleegzorg en voogdij. Dit zijn in de regel erg dure voorzieningen die 

grote fluctuaties kunnen veroorzaken in de kosten.  

 

Een kwart van het gehele jeugdhulpbudget van de gemeente Ouder-Amstel wordt 

gereserveerd voor passende voorzieningen van slechts een klein aantal jeugdigen.  

 

Geestelijke gezondheidszorg  

De aangeboden zorg in de geestelijke gezondheidszorg varieert van kortdurende 

psychologische consulten tot langdurige behandelprogramma’s. Afgelopen jaar heeft 

                                                           
11 Met ingang van 1-1-2017 Duo+ 



beleidsplan jeugd 2017-2020   
   

 

22 
 

Ouder-Amstel bijna 200 voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg toegekend. Het 

betreft ongeveer 150 gezinnen. Er zijn gezinnen waarin meerdere kinderen een 

voorzieningen toegekend hebben gekregen en gezinnen waar individuele kinderen 

gebruik maken van meerdere voorzieningen.  

 

De belangrijkste verwijzer naar de jeugd-GGZ is het medisch domein (huisarts, 

jeugdarts, ziekenhuis). Zij spelen een belangrijke rol in de verwijzingen naar dit type 

zorg. Deze verwijsstroom is door de gemeente niet direct te beïnvloeden omdat in de 

Jeugdwet vastgelegd is dat het medisch domein zelfstandig kan verwijzen. 

 

Door nauwe samenwerking met de huisartsen in onze gemeente en goede verbinding 

tussen het medisch domein en de gemeentelijke zorg is kan meer grip verkregen worden 

op de verwijsstroom.  

 

Begeleiding en verzorging van jeugdigen met een beperking 

Voor jeugdigen met een beperking worden verschillende voorzieningen aangeboden: 

begeleiding, (kortdurend) verblijf, (persoonlijke) verzorging en behandeling. In de 

praktijk hebben jeugdigen vaak een combinatie van deze zorgtypen en ondersteuning 

nodig.  

 

Ambulante jeugdhulp 

Ambulante jeugdhulpverlening helpt gezinnen die (tijdelijk) uit balans zijn, bijvoorbeeld 

door gedragsproblemen van een kind. De hulpverlening is erop gericht om de 

gezinsleden weer regie te laten krijgen op hun leven. In Ouder-Amstel is ambulante hulp 

grotendeels verbonden aan het kernteam doordat medewerkers van zorgaanbieders deel 

uit maken van het Kernteam. Generalistische ambulante zorg is ingekocht als fte en 

wordt voornamelijk via het kernteam ingezet. Bij de specialistische ambulante zorg gaat 

het om meer specialistische hulp die op grond van verwijzingen ingezet wordt.  

 

Dyslexie 

Op grond van de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen 

met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Enkelvoudig betekent dat het kind naast de 

dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal-/leerstoornis heeft die 

belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of –behandeling.  

Uit onderzoek12 blijkt dat ongeveer 10% van alle leerlingen in het basisonderwijs 

behoefte heeft aan extra ondersteuning door lees- en spellingsproblemen. In de 

afgelopen periode zien we in Ouder-Amstel vanuit het onderwijs een trendmatige 

toename van verwijzingen richting dyslexiezorg waardoor ook de kosten zijn gestegen. 

Dit thema is onderwerp van gesprek met het onderwijs. 

  

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt wanneer een 

gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere (ernstig) wordt bedreigd en 

vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt. De Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voeren deze 

jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit. Ouder-Amstel heeft 

(regionale) contracten afgesloten met drie GI’s: JBRA, William Schrikker Groep en Leger 

des Heils. Vanwege doorlopende trajecten die voor 1-1-2015 gestart zijn hebben we in 

enkele gevallen te maken met instellingen buiten onze regio.  

 

                                                           
12 Bron: “Zicht op EED in Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland”. Uitgevoerd door Radar 2016. 
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Samenwerking 
Rondom de jeugdzorg werken we intensief samen in verschillende verbanden, zie figuur. 

Jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland 

De samenwerking met Amsterdam en overige gemeenten in de Jeugdhulpregio en 

binnen Amsterdam-Amstelland verloopt constructief. Ouder-Amstel neemt bestuurlijk en 

ambtelijk een pro actieve rol in door te participeren in overleggen en werkgroepen en 

benut de beïnvloedingsruimte zoveel mogelijk. Dit vraagt capaciteit van de ambtenaren 

die zich terugbetaald doordat Ouder-Amstel snel kan anticiperen op ontwikkelingen en 

een gelijkwaardige gesprekspartner is in de regio. 

 

DUO 

Op beleidsmatig niveau zoeken de moederorganisaties elkaar op om kennis en ervaring 

uit te wisselen en waar van meerwaarde voor Ouder-Amstel samen te werken.  

 

De ambulante jeugdzorg kopen de DUO-gemeenten 

gezamenlijk in waardoor er eenduidige afspraken zijn met 

aanbieders die in alle drie de gemeenten actief zijn.  

  

  

   
 

 

 

Jeugdhulpregio Amsterdam-
Amstelland 

DUO Ouder-Amstel 

J-GGZ Pleegzorg Ambulante jeugdhulp Toegang 

J-LVB Crisisopvang  Preventie 

Verblijf Jeugdbescherming   

Jeugdzorg+ Jeugdreclassering   

 Veilig Thuis   

Concrete voorbeelden van de 

uitwisseling met DUO: De functie 

van Ouder-kind coach is inmiddels 

in alle drie de gemeenten 

gerealiseerd maar wel met 

(nuance-)verschillen, passend bij 

de gemeente. Het 

registratieprogramma van het 

kernteam RIS wordt inmiddels 

DUO breed geïntroduceerd. 
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Resultaten periode 2014-2015 
 

Resultaten Ouder-Amstel 

Het eerste beleidsplan Jeugdhulp is vastgesteld voor de effectuering van de Jeugdwet 

per 1.1.2015. Ten tijde van het opstellen van het plan en de besluitvorming daarover 

was nog veel onbekend en niet uitgewerkt. Het was vooral een fase van oriëntatie en 

organisatie.  

 

Het beleidsplan Jeugdhulp 2014-2015 is (deels) opgesteld op grond van aannames en op 

grond van de, beperkte, informatie die in die periode beschikbaar was. Zo waren er in de 

aanloop naar 1.1.2015 geen betrouwbare cijfers beschikbaar waardoor het moeilijk was 

om aantallen cliënten en de daarmee samenhangende kosten correct in te schatten. 

 

De primaire doelstelling in 2014-2015 was de continuering van de zorg voor jeugdigen 

die voor 2015 al zorg ontvingen en het kunnen aannemen en verwerken van nieuwe 

zorgaanvragen. Ook het uitvoeren van herindicaties speelde een belangrijke rol om 

jeugdigen die al zorg ontvingen per 1-1-2016 conform de nieuwe Jeugdwet te kunnen 

beoordelen. De focus in de voorbereiding lag dan ook op het inkopen van voldoende zorg 

met keuzemogelijkheden voor de inwoners, het inrichten/aanpassen van het CJG-Wmo 

loket tot het Zorgadviespunt voor het aannemen en herindiceren van de zorgvragen en 

het inrichten/aanpassen van de backoffice om aanvragen te kunnen verwerken. Medio 

2016 is het verbeteren van de administratieve processen, in samenwerking met Duo+, 

ook nog actueel. 

 

Primaire doel gehaald 

De primaire doelstelling is gehaald: Zorg is gecontinueerd, jeugdigen die dat nodig 

hadden hebben zorg ontvangen, nieuwe aanvragen zijn aangenomen en verwerkt en de 

herindicaties konden gestart worden in 2016.  

 

In 2015 waren er vooral praktische vragen. Er waren issues rondom vervoer, tarieven en 

(kleine) lacunes in aanbod. In alle gevallen konden de vragen beantwoord en opgelost 

worden. 

 

De back-office zag zich geconfronteerd met (landelijke) ICT-problemen die gedurende 

2015 opgelost werden of tenminste werkbaar gemaakt. 

 

De druk op het ZAP is in 2015 enorm toegenomen door zowel taken in het kader van de 

Jeugdwet als Wmo. De formatie van het ZAP is in 2015 en 2016 tijdelijk naar boven 

bijgesteld. 

 

Een aantal opvallende resultaten uit 2015 op een rij: 

 

Wat Gevolg 

Er zijn minder PGB-houders dan verwacht 

op basis van cijfers voor 1.1.2015. 

Een bijstelling van het geraamd budget. 

 

Het medisch domein in totaliteit is 

verantwoordelijk voor ruim 70% van de 

verwijzingen naar de jeugd-Geestelijke 

GezondheidsZorg (j-GGZ).13  

Intensivering van de samenwerking met 

de huisartsen.  

 

Ouder-Amstel heeft een relatief hoog 

aantal kinderen met Ernstige Enkelvoudige 

Resultaten delen en bespreekbaar (blijven) 

maken met het basisonderwijs. 

                                                           
13

 Dit is een landelijk beeld waarin ook Ouder-Amstel zich herkent. 
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Dyslexie. 

Met name JeugdBescherming Regio 

Amsterdam (JBRA) merkt dat zij meer 

complexe casuïstiek binnen krijgen dan 

voor 2015. 

JBRA heeft in 2014 zaken overgeheveld 

naar het kernteam. Het kernteam 

behandeld ook complexe casuïstiek en 

alleen de vastgelopen zaken gaan naar 

JBRA die zodoende de nog meer complexe 

casussen onder haar hoede krijgt. 

Hoge administratieve druk Zowel het ZAP als de Back Office 

ondervinden een hoge administratieve 

druk. Deels veroorzaakt door het gebruik 

van bijvoorbeeld (honderden) 

productcodes, het betreft structurele 

administratieve handelingen. Deels 

veroorzaakt door het nieuw moeten 

inregelen van werkprocessen, dit is 

weliswaar tijdelijk maar wel van grote 

invloed op de voortgang. 

 

 

De cijfermatige gegevens nog geen volledig en stabiel beeld. Daarvoor is 1 jaar ervaring 

met de Jeugdwet te kort. De resultaten van 2015 beschouwen we om die reden als trend 

en nog niet als richtlijn.  

 

De cijfers van de jeugdhulp met in- en uitstroombewegingen 2015 

 

Type jeugdhulp 1-1-2015 instroom Uitstroom 31-12-2015 

Jeugdopvoedhulp 40 38 61 17 

Jeugd-GGZ 105 120 107 118 

Jeugd AWBZ (ZIN) 22 4 18 8 

Jeugd AWBZ (PGB) 16 0 0 16 

Jeugdbescherming 24 6 15 15 

 

Het kernteam 

Het kernteam heeft zich sinds 2014 ontwikkeld tot een bekend fenomeen in de 

zorgstructuur van de gemeente. Het team was in 2015 stabiel qua bezetting en gaf 

(vanaf eind 2015) ruimte aan een pilot waarbij de Praktijk Ondersteuner Huisartsen lid 

was van het team.  

 

Het team heeft in 2015 deelgenomen aan trainingen om deskundigheid te vergroten, de 

werkwijze verder te verfijnen en de onderlinge samenwerking en samenhang te 

bevorderen: “Allemaal Jeugdbeschermers” (signaleren kindermishandeling), Registratie 

Informatie Systeem (RIS).  

 

Het kernteam kan een casusregisseur toewijzen. Deze treden op als contactpersoon voor 

het gezin. Zij beleggen indien nodig overleggen tussen de (verschillende) aanbieders en 

het gezin met als doel de zorg beter te laten aansluiten op de vraag en/of om 

samenwerking tussen aanbieders te bevorderen. Indien nodig wordt een casus 

‘opgeschaald’. Dat betekent dat er ambtelijk of bestuurlijk actie genomen wordt richting 

een zorgaanbieder teneinde de benodigde zorg te kunnen bieden en/of een 

Gecertificeerde Aanbieder (GI)14 in te schakelen. Mede door deze inzet heeft het 

kernteam in verschillende casussen het verschil kunnen maken door vastgelopen zorg 

weer vlot te trekken. 

                                                           
14 Een gecertificeerde instelling biedt jeugdhulp in het kader van jeugdreclassering of jeugdbescherming. Het zijn gecertificeerde 
aanbieders omdat zij aan kwaliteitseisen moeten voldoen. 
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Het kernteam ontvangt ook casussen die ‘afgeschaald’ worden door de specialistische 

jeugdhulp. Denk aan casussen die behandeld zijn door JBRA of Veilig Thuis (VT) waarin 

de problematiek deels opgelost is zodat het kernteam de casus kan overnemen.  

 

In de volgende tabel is te zien hoeveel casussen in 2015 ingestroomd en afgesloten zijn. 

Ook is zichtbaar dat er casussen zijn die in eerste instantie wel aangemeld worden maar 

afgewezen worden. Afgewezen casussen kunnen in overleg met de coördinator op een 

andere manier opgelost worden en hoeven derhalve niet meer besproken te worden door 

het kernteam. Ook zijn er zogeheten “waakvlam-contacten”. Dat betekent dat er geen 

intensieve hulpverlening meer ingezet wordt maar er nog wel periodiek contact is met 

een huishouden om te volgen hoe het gaat en zo nodig de hulpverlening weer te starten. 

 

 

Wat Aantal 

1.1.2015 

Instroom uitstroom afgewezen15 Aantal per 

31.12.2015 

Aantal casussen 99 56 33 13 109 

Waarvan: 

Opschaling 

GI/bestuurlijk 

    6 

Aantal x inzet 

casusregisseur 

    57 

Aantal nieuwe 

jeugdcasussen 

    31 

‘Waakvlam’     18 

 

Het medisch domein 

Samenwerking met de huisartsen is van belang. In 2015 hebben de gemeente en de 

huisartsen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Met deze overeenkomst is 

vastgelegd dat de huisartsen en de gemeente de samenwerking willen optimaliseren om 

inwoners van Ouder-Amstel zo goed mogelijk zorg te bieden. Onderdeel van de 

samenwerking is dat de huisartsen het “Aansluitdocument 

Samen Zorgen” ondertekent hebben. In dit document zijn 

afspraken vastgelegd over hoe om gaan met privacygevoelige 

informatie.  

 

In 2015 is er een gezamenlijke pilot uitgevoerd waarbij een 

Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) deelgenomen heeft aan 

het kernteam. Doel van de pilot was het bieden van de meest 

passende zorg door een integrale blik. Door kennis van de 

huisarts te combineren met kennis van het kernteam kan er 

breder, meer integraal, gekeken worden naar de problematiek. 

Door de integrale blik kan medische en sociale zorg zo vroeg 

mogelijk en in afstemming met elkaar, ingezet worden.  

 

In de eindevaluatie van de pilot is geconcludeerd dat de 

beoogde resultaten (nog) niet voldoende gehaald zijn. Oorzaak 

is dat er verschillende opvattingen bleken te zijn over de 

invulling van de pilot en dat pas in een laat stadium naar voren 

kwam. Tegelijkertijd is geconcludeerd dat het uitgangspunt om 

te werken met een functionaris die binnen de huisartspraktijk 

actief is in combinatie met aansluiting bij het kernteam een 

                                                           
15 “Afgewezen” betekent dat in overleg met de inbrenger van de casus overeengekomen is dat het niet nodig is om de casus in het KT te 
bespreken. Of een casus wordt direct doorgezet naar de specialistische jeugdhulp zonder tussenkomst van het kernteam. 

Eind 2015 is gestart met een pilot 

waarbij de PraktijkOndersteuner 

Huisartsen (POH) lid is van het 

kernteam. De POH werkt 

daarnaast in de praktijk van de 

huisarts en biedt kortdurende 

GGZ-ondersteuning. De POH is de 

verbinding tussen de huisartsen en 

de gemeente (via het kernteam). 

De pilot leverde niet de vooraf 

geformuleerde resultaten op. 

Resultaat van de pilot is wel dat de 

huisartsen én de gemeente een 

beter op de praktijk toegesneden 

vervolg ontwikkelen. (Zie ook 

speerpunten en trends). 
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formule is die goed kan werken. Ervaringen in landelijke pilots ondersteunen dit 

uitgangspunt en laten zien dat een dergelijke werkwijze inderdaad leidt tot een reductie 

van het aantal verwijzingen en daarmee een verlaging van de kosten. Onze collega-

gemeenten Uithoorn en Diemen werken al wat langer met een POH-j GGZ. De resultaten 

bevestigen de toegenomen kwaliteit van dienstverlening én de afname van het aantal 

verwijzingen (en dus kosten) naar de specialistische j-GGZ.  

 

Voor de gemeente is de samenwerking met de huisartsen mede van belang omdat ruim 

40%16 van de verwijzingen naar de j-GGZ door de huisartsenpraktijken uit Ouder-Amstel 

gedaan worden17. Als deze zorg in de huisartsenpraktijk, dichtbij huis geboden kan 

worden is dit prettiger voor de cliënt/patiënt en uiteindelijk, naar verwachting, 

goedkoper.  

 

Kinderrechter 

De kinderrechter kan een jeugdbeschermings- of reclasseringsmaatregel (JB/JR) 

opleggen. Eventuele zorg die daaraan gekoppeld is moet door de gemeente aangeboden 

en uitgevoerd worden. In 2015 is het aantal gedaald van (per 1.1.2015) 24 jeugdigen 

naar 15 jeugdigen.  

 

 1.1.2015 Instroom Uitstroom 31.12.2015 

JB/JR 24 6 15 15 

 

Beleidsambities Jeugdhulp in Ouder-Amstel 2017-2021 

Toegang 

Met het oog op de nieuwe regionale werkwijze is het van belang dat de lokale toegang 

daar naadloos op aansluit. Ten aanzien van het ZAP moeten werkwijzen en procedures 

passen bij de beoogde transformatie. Samenwerking met Duo+ om dit te 

bewerkstelligen heeft dan ook prioriteit. Hierin zal nauw samengewerkt worden met 

Uithoorn. 

 

Het is van belang dat ouders/jeugdigen én professionals weten waar zij een hulpvraag 

kunnen stellen. Het is daarom van belang dat de gemeente hier goed over 

communiceert. We zetten op een heldere en doeltreffende manier middelen in die per 

doelgroep kunnen verschillen.  

Medisch domein 

Als zelfstandig verwijzende partij hebben de huisartsen invloed op de kosten van de zorg 

die jeugdigen/gezinnen ontvangen. Voorop staat dat jeugdigen en gezinnen de zorg 

krijgen die nodig is. Door samen te werken kunnen de huisartsen en de gemeente de 

benodigde zorg beter afstemmen, dichterbij huis aanbieden en zodoende de zorg zelf 

verbeteren.  

 

De eerder genoemde pilot heeft niet de resultaten opgeleverd die beoogd waren. Het 

heeft wel bijgedragen aan een goede relatie tussen partijen en een vergroot draagvlak 

voor de samenwerking tussen de huisartsen en de gemeente: 

- Patiënten kunnen dichterbij geholpen worden met ‘lichtere’ hulp.  

- Een verwijzing naar, vaak buiten de gemeente gelegen, gespecialiseerde jeugd-GGZ 

zal naar verwachting minder vaak nodig zijn (waardoor kosten afnemen).  

                                                           
 

17 Het totaal aantal verwijzingen via het medisch domein is 70%. 40% daarvan betreft verwijzingen (in 2015) door de lokale huisartsen. Het 
overige deel gaat via specialisten, jeugdartsen en huisartsen van buiten de gemeente. 
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- De integrale blik ( op het gezin als geheel en op eventuele verschillende typen zorg 

in het gezin) wordt verbreed. 

 

Door de pilot is er inmiddels een groot draagvlak bij de huisartsen om een POH-j-GGZ 

aan te stellen. De huisartsen zelf hebben een concept voorstel gedaan zich ingezet om 

via de zorgverzekeraars financiële ondersteuning te vinden voor de realisatie van deze 

functie. Met positief resultaat; de zorgverzekeraars dragen voor 50% bij aan de kosten 

die deze nieuwe functie met zich mee brengt. 

 

Behalve de huisartsen die in onze gemeente werkzaam zijn, zijn er ook jeugdartsen van 

de GGD. Ook met deze groep moeten afspraken gemaakt worden. 

 

Specialisten in de ziekenhuizen zijn moeilijker te bereiken. Via de regionale 

samenwerking leggen we contact met deze groep. 

kernteam 

De samenstelling en werkwijze van het kernteam zal in het licht van de regionale 

werkwijze opnieuw bekeken moeten worden. Centrale vraag daarbij is of de 

samenstelling en werkwijze van het team voldoende goed aansluit bij de regionale 

werkwijze en wat ervoor nodig is om die aansluiting te realiseren. Al in 2016 maken we 

daar een aanvang mee. Kernpunt in de nieuwe werkwijze is dat ouders/jeugdigen meer 

dan nu, zélf gaan over de zorgvraag en wat ervoor nodig is om die te beantwoorden. 

 

 

Vrijgevestigden 

In Ouder-Amstel zijn verschillende vrijgevestigde therapeuten die zorg aan (jeugdige) 

inwoners bieden. Tot op heden is daar geen of een beperkt contact mee. Ouders die 

gebruik maken van dit aanbod komen niet in aanmerking voor een vergoeding omdat 

het niet ingekocht is. Vanuit het oogpunt om zorg dichtbij huis te bieden past het om 

deze groep te betrekken bij het hulpaanbod. We gaan na op welke manier het mogelijk 

is om samen te werken met deze groep zorgaanbieders. Belangrijke vraag hierbij is of en 

hoe de kwaliteit van deze aanbieders geborgd kan worden indien er een relatie met de 

gemeente gemaakt wordt.  

 

18+ 

In de Jeugdwet geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdhulp en jeugdbescherming 

(artikel 1.1 Jeugdwet). Na het 18e jaar vinden ondersteuning, hulp en zorg in de regel 

plaats uit een ander wettelijk kader, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 

Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).  

 

Het is mogelijk dat Jeugdhulp doorgaat tot na het 18e levensjaar (maximaal 23 jaar). 

Bijvoorbeeld door een maatregel opgelegd door de kinderrechter. Het kan ook een keuze 

zijn om de jeugdhulp te continueren tot maximaal het 23e levensjaar omdat het beter bij 

het kind of de omstandigheden past.  

 

De afweging of continuering van jeugdhulp na 18 jaar wenselijk is en het organiseren 

van een goede overgang naar andere wetgeving (Wmo) is essentieel om te voorkomen 

dat er terugval ontstaat na het 18e levensjaar. Beleid op dit onderdeel moet de komende 

periode ontwikkeld worden.  
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Resultaten Jeugdhulp 2017-2021 
 

Resultaten toegang:  

- Inwoners worden bij hun zorgvraag geholpen conform de nieuwe werkwijze.  

- Per doelgroep is bepaald welke communicatiemiddelen het beste aansluiten om 

informatie onder de aandacht te brengen en deze worden (periodiek) ingezet.  

Resultaten medisch domein 

- Bij gezinnen met multiproblematiek is er een integrale blik door samenwerking met 

het medisch domein en gemeentelijke jeugdhulp. 

- Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de huisartsen en de gemeente 

(Jeugdbeleid én Wmo) hoe de verbinding tussen het medisch domein en 

gemeentelijke zorg vorm krijgt.  

 

Resultaten Kernteam 

- Het kernteam is zo ingericht dat het kan werken conform de nieuwe werkwijze 

waarbij ouders/jeugdigen meer regie hebben over hun eigen zorgvraag. 

 

Resultaten Vrijgevestigden 

- Het is duidelijk of en welke afspraken er met vrijgevestigde therapeuten uit Ouder-

Amstel mogelijk zijn zodat inwoners de keuze hebben om zorg zo dichtbij als 

mogelijk te verkrijgen.  

- Afspraken die gemaakt kunnen worden, zijn vastgelegd in een overeenkomst (of 

ander type document). 

 

Resultaten 18+ 

- Vanaf het 16e of 17e levensjaar wordt vooruitgekeken naar de continuering van zorg 

vanaf 18 jaar en vastgelegd in een plan. 

- Eventuele belemmeringen in de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo zijn, voor 

zover beïnvloedbaar door de gemeente Ouder-Amstel, weggenomen.  
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Periode 2017-2021 
Na de eerste periode van ‘richten en verrichten’ is een fase aangebroken waarbij we de 

focus kunnen richten op innovatie en verbetering. Er ontstaat ruimte voor wat “de 

transformatie” genoemd wordt.  

Transformatie 
Reeds in 2015 is er in regionaal verband een begin gemaakt om na te denken over 

transformatie in het systeem door meer ruimte te maken voor innovatie. De door het rijk 

opgelegde bezuiniging speelt mee in de behoefte om te ontwikkelen en transformeren. 

De portefeuillehouders van de jeugdhulpregio hebben op 8 juni 2016 definitief besloten 

om een nieuwe werkwijze te implementeren die daaraan tegemoetkomt. Deze werkwijze 

gaat per 1.1.2018 van start en betreft specifiek de specialistische jeugdhulp. 

 

De jeugdhulp die lokaal en/of in samenwerking met DUO aanboden wordt valt buiten de 

regionale transformatie. De regionale transformatie heeft wel invloed op hoe Ouder-

Amstel de toegang organiseert en de samenwerking met Duo+ inzake de uitvoering. 

Hierdoor brengt de regionale transformatie ook een veranderingsproces op lokaal (en 

DUO) niveau op gang. 

 

De motivatie om transformatie te bewerkstelligen is gelegen in de volgende 4 punten: 

1. Vereenvoudiging 

a. De huidige manier van werken is verkokerd wat betekent dat de hulp ingezet 

wordt vanuit ‘losse’ producten per jeugdhulpaanbieder. Deze manier van 

organiseren nodigt uit tot stapeling van producten en een gebrek aan 

samenhang tussen de producten (verkokering). Er is geen eenheid van taal en 

dat bemoeilijkt het nemen van regie en verantwoordelijkheid.  

b. De ‘losse’ producten worden apart geadministreerd met als gevolg een hoge 

administratieve druk. Zowel aanbieders als gemeenten hebben behoefte aan 

eenvoud en overzichtelijkheid.  

2. Regie 

a. De inzet van specialistische jeugdzorg is te veel een zaak van professionals 

terwijl het wenselijk is dat het gezin zoveel mogelijk in regie is. Het gezin 

moet zich ‘eigenaar’ van een probleem of zorgvraag voelen, niet de 

professional. Vanzelfsprekend is er steun van de toegang of het kernteam 

beschikbaar voor gezinnen die de regie (nog) niet zelf kunnen voeren. 

3. Meten 

a. Meten en monitoren op behaalde resultaten kan in het huidige systeem 

onvoldoende. Er kunnen verschillende producten ingezet worden om een doel 

te behalen. Meten van effect van een afzonderlijk product geeft onvoldoende 

inzicht in het effect op de ondersteuningsbehoefte omdat de samenhang 

ontbreekt in de meting. 

4. Perspectief 

a. Het realiseren van integraliteit wordt bemoeilijkt door de losse producten en 

de vrij ‘harde’ grens tussen de Jeugdwet en Wmo zodra een jeugdige 18 jaar 

wordt. Een gedeelde taal is noodzakelijk om de integraliteit te bevorderen. 

Met behulp van de eenheid van taal kan gewerkt worden aan een perspectief 

op langere termijn (plan op maat) voor het gezin als totaal in plaats van de 

‘losse’ producten per gezinslid en per aanbieder. 

 

Nieuwe werkwijze in vogelvlucht 
De beoogde nieuwe werkwijze realiseert een vereenvoudiging door niet meer te werken 

met losse producten en bijbehorende codes. De tientallen codes worden vervangen door 

11 profielen die in 4 intensiteiten toegepast kunnen worden.  
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Uitgangspunt is de zorgvraag van de jeugdige/gezin die meer dan voorheen 

verantwoordelijkheid kan nemen in de beantwoording daarvan. De zorgvraag en wat 

ervoor nodig is om die te beantwoorden is (door het gezin) vastgelegd in een 

Perspectiefplan.  

 

Langs elkaar heen werken van zorgaanbieders wordt tegengegaan door 1 

verantwoordelijke aan te stellen, de hoofdaannemer, die zo nodig andere partijen die 

bijdragen aan een oplossing kan toevoegen. Dit ontslaat de hoofdaannemer niet van de 

verantwoordelijkheid voor de totale zorg die geboden wordt.  

Basisprincipes toegelicht 

Wat Inhoud 

Ondersteuningsprofielen Er zijn 11 profielen. Elke zorgaanvraag past bij één profiel 

(meerder profielen voor 1 cliënt is niet mogelijk). Elk profiel 

kent 4 intensiteiten gericht op ontwikkeling herstel tot 

duurzame ondersteuning of crisis. 

Hoofdaannemer Elk profiel heeft een aantal aanbieders die zorg kunnen 

bieden. De door het gezin gekozen hoofdaannemer is 

verantwoordelijk voor de totale zorg aan de cliënt. Zo nodig 

werkt de hoofdaannemer met onderaannemers. 

Onderaannemer Indien een hoofdaannemer aanvullende expertise nodig heeft 

dan kan deze een onderaannemer inschakelen. De 

onderaannemer werkt onder verantwoordelijkheid van de 

hoofdaannemer die verantwoordelijk blijft voor het 

eindresultaat.  

Perspectiefplan Elke gezin dat zorg ontvangt stelt, zo nodig met hulp, een 

perspectiefplan op. Daarin is vastgelegd wat het gezin nodig 

heeft om (volwaardig) deel uit te maken van de samenleving. 

Het is bedoeld om noodzakelijke ondersteuning en gewenste 

resultaten te onderbouwen. Het plan is de basis voor de 

opdracht een de hoofdaannemer. Een gezin kan maar 1 

perspectiefplan hebben.  

Doelrealisatie De gemeente koopt in bij de hoofdaannemer en stuurt deze 

aanbieder op resultaat. Hiertoe vinden gesprekken plaats 

tussen hoofdaannemer, gezin en medewerkers van de toegang 

(ZAP of kernteam).  

 

 

De beschikbare zorg is verdeeld in drie segmenten waarbij zorg en zwaarte toeneemt: 

 

Wat Kenmerken 

Segment A Generieke hulp. Lokaal georganiseerde zorg. Lichte 

ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Vrij toegankelijk. 

Eenduidige lichte zorgvragen. Een perspectiefplan is niet 

nodig. 

Segment B Ambulante en specialistische jeugdzorg. Niet vrij toegankelijk. 

Wordt ingezet indien segment A onvoldoende soelaas biedt. 

Kan om eenduidige als meer complexe zorgvragen gaan. 

Inzet zorg via het ZAP, regelmatig in samenwerking met het 

kernteam. Een perspectiefplan is optioneel. 

Segment C Hoogspecialistische jeugdzorg. Niet vrij toegankelijk. 

Intramurale of intensieve ambulante zorg. Vrijwel altijd 

meervoudig van aard. Een perspectiefplan is verplicht. 
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Segment A betreft lokale inkoop en beleid. Ouder-Amstel bepaalt zelf hoe dit ingericht is 

en zoekt samenwerking met de DUO gemeenten. Zorg op dit niveau koopt de gemeente 

zelf of in samenwerking met DUO in. Het betreft over het algemeen vrij toegankelijke 

zorg. 

 

Segment B is zorg die niet vrij toegankelijk is. Er is een (gemeentelijk) besluit of 

verwijzing nodig om toegang te krijgen tot deze zorg. Een beschikking op grond waarvan 

zorg kan starten krijgen inwoners via het ZAP, het medisch domein of de kinderrechter. 

Zorg op dit niveau koopt de gemeente in samenwerking met de 14 gemeenten uit de 

jeugdhulpregio in.  

 

Segment C is de (hoog) gespecialiseerde jeugdzorg die alleen toegankelijk is op grond 

van een beschikking (zoals in segment B). 5%-10% van de kinderen die jeugdhulp nodig 

heeft valt in dit segment. Zorg in dit segment koopt de gemeente in met de 14 

gemeenten uit de jeugdhulpregio. Een nog kleiner deel valt onder de landelijk ingekochte 

zorg (via de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG) 

 

Implementatie regionale werkwijze 

De portefeuillehouders van de regio hebben besloten de nieuwe werkwijze op 1 januari 

2018 in te laten gaan. Om die reden is op 1 juli jongsleden de aanbesteding voor de 

inkoop vanaf 2018 gestart. Amsterdam treedt op als aanbestedende partij namens de 14 

gemeenten. Het jaar 2017 staat in het teken van voorbereiding en implementatie. 

 

De implementatie wordt gerealiseerd door een regionale projectorganisatie waarin de 14 

gemeenten participeren. Ouder-Amstel is ambtelijk vertegenwoordigd in werkgroepen. 

Te nemen besluiten worden voorgelegd aan het Portefeuillehouders Overleg (PHO).  

 

Omdat de werkwijze regionaal geïmplementeerd wordt is deze voor de DUO gemeenten 

gelijk. Daarom is er een DUO-brede projectgroep ingericht om ervoor te zorgen dat 

zowel Duo+ als de drie moederorganisaties ‘klaar voor de start’ zijn op 1.1.2018.  

 

2017 
In 2017 continueren we lokaal en regionaal de huidige manier van werken. Met de 

hiervoor beschreven veranderingen op komst is het niet zinvol om voor 1 jaar grote 

wijzigingen aan te brengen. Temeer daar 2017 ook gezien wordt als jaar waarin 

voorbereid wordt op veranderingen in het regionale jeugdhulpstelsel per 1.1.2018. 

 

Het aantal en de diversiteit aan zorgaanbieders is, met de huidige afspraken, voldoende 

en sluit aan op de zorgbehoefte van cliënten.  

 

De contractwaardes zijn in 2016 niet altijd voldoende gebleken. Met name de vraag naar 

behandelingen en de jeugd-GGZ is groot wat bij sommige aanbieders leidt tot 

wachtlijsten. Gesprekken met de zorgaanbieders die in 2016 plaatsvinden leiden naar 

verwachting tot (eenvoudige) aanpassingen om de wachtlijsten te beperken. De 

knelpunten voor Ouder-Amstel zijn beperkt, Ouder-Amstelse kinderen staan niet (lang) 

op wachtlijsten. 

 

Landelijke inkoop 
Naast de regionale inkoop zoals hiervoor geschetst zijn er aan aantal zeer 

gespecialiseerde vormen van zorg die landelijk, door de Vereniging Nederlands 

Gemeenten, ingekocht wordt. Deze inkoop staat buiten de regionale inkoop.  
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Hoofdstuk VI  Samenhang flankerend beleid 
Jeugdbeleid staat niet op zichzelf maar hangt samen met andere beleidsterreinen. Dit 

hoofdstuk beschrijft de samenhang met andere beleidsterreinen en hoe de samenhang 

geconcretiseerd wordt. 

 

Jeugdigen sporten (sport en speelplekken beleid), gaan naar school (onderwijsbeleid) 

worden gecontroleerd door de GGD (gezondheidsbeleid), begeven zich in de openbare 

ruimte (veiligheidsbeleid) en vanaf 18 kunnen zij zowel onder de jeugdwet als de Wmo 

vallen en kunnen jongeren te maken krijgen met een uitkering (participatiewet). Jeugd is 

bij uitstek een domein wat vervlochten is met andere beleidsterreinen.  

 

Het in deze nota omschreven beleid heeft verbindingen met al de genoemde 

beleidsterreinen en er vindt dan ook veel afstemming plaats op ambtelijk en bestuurlijk 

niveau. Per beleidsterrein sommen we hieronder de gezamenlijkheden op en hoe de 

samenhang er in de (ambtelijke) uitvoering uitziet: 

 

Wat Gezamenlijk Uitvoering 

Sport/speelplekken Sportverenigingen zijn 

belangrijke partners in het 

zorgnetwerk omdat zijn 

veel jeugd kennen en 

kunnen (helpen) van 

herkennen en problemen 

en/of bij kunnen dragen 

aan oplossingen. 

Sportbeleid en preventief 

jeugdbeleid treden samen 

op richting de 

sportverenigingen om 

samenwerking in deze te 

realiseren. 

Jeugd bevindt zich in de 

openbare ruimte om te 

spelen of te hangen. Door 

afstemming tussen 

jeugdveiligheid en 

speelplekken sturen we de 

waar jongeren zijn en 

voorkomen we overlast. 

Bij de opstelling van het 

speelplekken beleid wordt 

vanuit het preventieve 

jeugdbeleid bijgedragen 

aan de participatie van 

jeugdigen om te komen tot 

de inrichting van speel-/ 

hangplekken.  

Onderwijs Samenwerking met zowel 

het basis- als voortgezet 

onderwijs zijn essentieel 

om zorg binnen en 

buitenschool af te 

stemmen. 

Preventief jeugdbeleid/ 

jeugdhulp en onderwijs 

beleid treden samen op 

inzake deze onderwerpen in 

bijeenkomsten, stemmen af 

over bijvoorbeeld ouder-

kind coaches. 

Gezondheid Jongeren komen op een 

leeftijd dat zij (kunnen) 

gaan roken, drinken of 

drugsgebruiken.  

Relevante informatie over 

dit onderwerp wordt 

gedeeld (bijvoorbeeld 

onderzoeksresultaten).  

De GGD doet onderzoek bij 

kinderen in het kader van 

de jeugdgezondheidszorg. 

Resultaten worden gedeeld 

zodat ook het (preventieve) 

jeugdbeleid hierop kan 

reageren. 

 

Jeugdgezondheidszorg Met name de inzet van de 

GGD bij het jonge kind 

wordt nadrukkelijk 

meegenomen bij het 

beleidsspeerpunt 

“vroegsignalering”. 
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Participatie   

Veiligheid Jongeren begeven zich op 

straat en hebben daar te 

maken met onveiligheid 

waar zij slachtoffer van zijn 

of die zij veroorzaken. 

Er is een duidelijke 

koppeling van 

jeugdveiligheid en welzijn 

en jeugdzorg door onder 

meer het periodieke 

Jeugdoverleg en de rol van 

het jongerenwerk. 

 Jongeren hebben zorg 

nodig die gerelateerd is aan 

justitie/reclassering. 

Dit is tevens ingebed in het 

jeugdoverleg in de functie 

van de zorgcoordinator in 

het Veiligheidshuis. Zonodig 

wordt gebruik gemaakt van 

het kernteam of het ZAP. 

Wmo Als jongeren 18 worden 

vallen zij in principe onder 

de Wmo (zie 18+). 

Er zijn uitzonderingen 

mogelijk. Hierover 

stemmen Wmo en 

Jeugdhulp af. 

Samenwerking met Wmo 

en Jeugdhulp is 

noodzakelijk om een 

integrale aanpak te 

realiseren. 

Voorzieningen voor jeugd 

en volwassenen zijn waar 

mogelijk en van 

meerwaarde voor beide 

groepen actief: ZAP, 

Kernteam, Hulpwijzer. 

Beleidsregels en de 

verordeningen zijn zoveel 

als mogelijk op elkaar 

afgestemd. 
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Hoofdstuk VII  Financiën 
De hiervoor genoemde speerpunten, beleidsambities en de reguliere taken zijn in dit 

hoofdstuk vertaald in een financieel overzicht voor de periode 2017-2020. 

Algemeen  
De kosten voor het sociaal domein (waaronder Wmo, participatiewet en jeugdhulp) is in 

2015 nagenoeg budgetneutraal uitgevoerd. Dit is mede te danken aan de keuze om het 

sociaal domein als één ontschot domein te zien.  

Nulmeting  
De resultaten van 2015 hebben inzichten opgeleverd over het aantal individuele 

voorzieningen jeugdhulp en daarmee samenhangende kosten. Omdat 2015 het eerste 

jaar van de jeugdwet was, beschouwen we deze resultaten als een nulmeting. De in dit 

beleidsplan opgenomen meerjarenbegroting vanaf 2017, is gebaseerd op deze resultaten 

in combinatie met de beleidsambities.  

Betrouwbaarheid 
Ondanks een eerste betrouwbare nulmeting blijft de voorspelbaarheid van de uitgaven 

voor (gespecialiseerde) jeugdhulp beperkt. De bandbreedte tussen de kosten van 

voorzieningen variëren tussen € 500,- (voor consult) en € 100.000,- (voor residentiële 

zorg). Met name voor kleine(re) gemeenten, waar kleine aantallen grote verschillen tot 

gevolg hebben, is er een reële kans op een afwijkende rekening. Niet te beïnvloeden 

factoren als bijvoorbeeld een verhuizing van een gezin wat zorg ontvangt hebben 

positieve of negatieve gevolgen op de resultaten. 

 

Daarnaast hebben gemeenten ten aanzien van trajecten in de gemeentelijke 

gezondheidszorg nog steeds te maken met zogenaamde diagnose-behandelcombinaties 

(DBC’s). Diagnose en behandeling van jeugdigen worden als één traject beschouwd, 

resulteren in één prijs en worden pas aan het einde van de behandeling in rekening 

gebracht. Omdat een groot aantal trajecten het gemeentelijke begrotingsjaar 

overschrijden, kunnen rekeningen niet op basis van facturatie opgesteld worden maar op 

basis van openstaande verplichtingen (“onder-handen-werken”).  

 

Toelichting op de begroting 2017-2020 
De in dit beleidsplan gepresenteerde begroting bestaat, net als het beleidsplan, uit twee 

onderdelen: Een deel waarin de kosten voor de jeugdhulp opgenomen zijn. De mate van 

betrouwbaarheid en het risico op fluctuaties zijn in voorgaande alinea’s toegelicht. 

Opgevoerde bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke resultaten van 2015 en 2016. 

Het tweede deel van de begroting heeft betrekking op preventief jeugdbeleid. De in dit 

beleidsplan gepresenteerde begroting is hoger dan de begroting die de gemeenteraad in 

het najaar vastgesteld heeft. 

Waarom meer middelen voor preventie 

Preventieve activiteiten dragen op langere termijn bij aan het voorkomen van de inzet 

van (dure) jeugdhulp. In het hoofdstuk preventief jeugdbeleid staat uitgewerkt wat 

Ouder-Amstel onder preventie verstaat en wat het oplevert.  

 

De rode draad van de beleidsambities preventief jeugdbeleid is samen te vatten als het 

faciliteren van netwerken die bijdragen aan het zo licht mogelijk houden van zorg en het 

verkleinen van de afstand tussen het signaleren van een zorgvraag en daadwerkelijke 

inzet van zorg. Specifieke aandachtsgebieden zijn het jonge kind, het onderwijs en het 

medisch domein/samenwerking met de huisartsen.  
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Met de intensivering van het preventief jeugdbeleid creëren we een ‘vergrootglas’ wat 

nodig is om een zorgvraag zo vroeg mogelijk te signaleren. Doordat we op deze manier 

een zorgvraag eerder zien wordt is de inzet van jeugdhulp vroeger en daardoor minder 

zwaar en minder lang. Door de eerdere signalering van zorgvragen ‘zien’ we, in eerste 

instantie, méér zorgvragen aan de voorkant. De overige (zwaardere) zorgvragen zijn 

dan nog niet afgenomen. Het totale beeld líjkt dan te zijn dat er een toenemende 

behoefte is aan jeugdzorg. Echter, door de intensivering van het preventieve beleid en 

het eerder signaleren van zorgvragen behalen we op de langere termijn het voordeel dat 

de inzet van zwaardere jeugdzorg afneemt en de kosten gaan dalen. 

 

Werk maken van preventie 

De gemeente wil écht werk maken van preventie en succesvolle pilots en ervaringen uit 

werken tot structurele onderdelen van het preventieve jeugdbeleid. Een uitgangspunt is 

dat we hierin als gemeente niet zelf het wiel uit vinden en gebruik maken van beproefde 

werkwijzen die elders toegepast worden en deze aan te passen aan Ouder-Amstel.  

 

Ouder-Kind coach 

Een van speerpunten is de samenwerking met het basisonderwijs; In het basisonderwijs 

worden alle kinderen gezien en vormt zodoende een belangrijke vindplaats. De OK-

coach, zo blijkt uit de evaluaties, maakt haar rol als verbinder waar. Het onderwijs is erg 

blij met de meerwaarde die deze functie biedt in het bieden van zorg.  

 

Graag wil de gemeente hierin een stap verder gaan door ook beter te gaan kijken naar 

kinderen van 0-6. Een OK-coach ‘jonge kind’ komt tegemoet aan dit doel. In Diemen is 

een dergelijke voorziening al operationeel met positieve resultaten. Samenwerking met 

de jeugdgezondheidszorg in deze is essentieel evenals met de kinderdagverblijven.  

 

Praktijk Ondersteuner Huisarts j-GGZ 

Het medisch domein en specifiek de Ouder-Amstelse huisartsen, verwijzen een 

aanzienlijk deel van de jeugdigen naar de basis- en specialistische geestelijke 

gezondheidszorg. De gemeente heeft, conform de wet, geen invloed op deze 

verwijsstroom. Alleen door een goede samenwerking en afstemming het de huisartsen 

kan bereikt worden dat de patiënten die verwezen worden zo licht mogelijk en zo dichtbij 

huis als mogelijk behandeld worden. In tegenstelling tot sommige andere gemeenten is 

er in Ouder-Amstel een goede samenwerking met de huisartsen die ook de noodzaak 

zien van zo licht mogelijk en zo dichtbij als mogelijk behandelen in het belang van de 

patiënt.  

 

Inzet functionarissen 

Het organiseren van een betere preventie in de vorm van het behouden van de ok-coach 

basisonderwijs, uitbreiding naar een vergelijkbare functie voor het jonge kind en 

samenwerken met huisartsen teneinde zorg licht en dichtbij te houden vraagt om de 

inzet van functionarissen. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee waarbij het principe 

“de kost gaat voor de baat uit” van toepassing is: Indien de gemeente ernaar streeft om 

de kosten voor jeugdhulp te verlagen is het noodzakelijk om de preventieve inzet te 

vergroten. Een besparing is anders niet mogelijk. 

 

Inschatting en aanvullende financiering 

In de hiernavolgende begroting opgenomen bedragen zijn gebaseerd op resultaten uit 

2016 (OK-coach basisonderwijs) en ervaringen/resultaten elders (ok-coach kinderopvang 

Diemen, inzet POH landelijk, in Uithoorn en Diemen) die zo goed mogelijk vertaald zijn 

naar de Ouder-Amstelse situatie.  
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Tevens is gekeken op welke wijze aanvullende financiering mogelijk is om de investering 

zo laag mogelijk te houden. De huisartsen en het samenwerkingsverband onderwijs 

Amstelronde hebben zich ervoor ingezet zoveel mogelijk mee te denken. Het resultaat is 

een verlaging van kosten voor de POH door financiële ondersteuning van de 

zorgverzekeraars. Het samenwerkingsverband Amstelronde heeft een kleine bijdrage 

toegezegd voor de OK-coach basisonderwijs. 

 

Incidentele bijdrage 
Om de beleidsambities in voorliggen beleidsplan uit te voeren is een incidentele bijdrage 

nodig ten opzichte van de (meerjaren-)begroting die de gemeenteraad in november 

2016 vastgesteld heeft. 

 

Er is een incidentele bijdrage nodig van € 49.500 in 2017 en € 24.500 in 2018. 

 

Besparingen 
In 2018 verwachten we een besparing te realiseren van € 25.000 die de extra kosten 

voor een intensiever preventief beleid gedeeltelijk dekt en er geen € 49.500 nodig is 

maar € 24.500. In 2019 en in 2020 verwachten we een daling in de kosten van de 

jeugdhulp met respectievelijk € 15.500 en € 85.000. In totaal wordt er door de 

intensivering van het preventieve jeugdbeleid een besparing van € 125.500 op de kosten 

voor de jeugdhulp gerealiseerd. 

 

Begroting 2017-2020 
Zie volgende pagina. 
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BEGROTING JEUGD 2017 en verder 2017 2018 2019 2020 

Jeugdopvoedhulp 600.000 580.000 550.000 500.000 

Ambulant specialistisch 30.000 30.000 30.000 30.000 

J-GGZ  700.000 680.000 670.000 650.000 

Dyslexie 65.000 60.000 55.000 50.000 

J-AWBZ  80.000 80.000 80.000 80.000 

PGB's 195.000 195.000 195.000 195.000 

Totaal (boven-)regionaal ingekochte hulp incl. PGB 1.670.000 1.625.000 1.580.000 1.505.000 

Jeugdbescherming (JBRA) 121.500 121.500 121.500 121.500 

Jeugdbescherming (WSG) 55.000 55.000 50.000 50.000 

Jeugdbescherming (Leger des Heils) 35.000 30.000 30.000 30.000 

Jeugdbescherming (Overige) 10.000 10.000 10.000 10.000 

Totaal Gecertificeerde instellingen (Veiligheidsregio) 221.500 216.500 211.500 211.500 

Veilig thuis 10.000 10.000 10.000 10.000 

Acute hulp  20.000 20.000 20.000 20.000 

Totaal veiligheidsregio 30.000 30.000 30.000 30.000 

Ambulant generalistisch (Spirit) in fte 18.000 18.000 18.000 18.000 

Ambulant generalistisch (Altra) in fte 95.500 95.500 95.500 95.500 

Ambulant generalistisch (Kabouterhuis) in fte 21.000 21.000 21.000 21.000 

Totaal generalistisch ambulant 134.500 134.500 134.500 134.500 

          

Reservering/Overige kosten jeugd 40.000 40.000 40.000 40.000 

          

Totaal jeugdhulp  2.096.000 2.046.000 1.996.000 1.921.000 

          

Preventief jeugdbeleid         

Verbinding medisch domein-jeugdhulp 27.000 27.000 27.000 27.000 

Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs 8.000 8.000 8.000 8.000 

Jongerenwerk ambulant  21.000 21.000 21.000 21.000 

Jongerenwerk ok 62.000 62.000 62.000 62.000 

Jongerenwerk DR 54.000 54.000 54.000 54.000 

OK coach jonge kind 40.000 40.000 40.000 40.000 

OK Coaches Scholen 63.500 63.500 63.500 63.500 

buurtgezinnen 27.000 27.000 27.000 27.000 

Matchpoint/Multi-signaal 10.500 10.500 10.500 10.500 

Opvoedondersteuning  20.000 20.000 20.000 20.000 

Groeigids 1.000 1.000 1.000 1.000 

Website 5.000 5.000 5.000 5.000 

Alert4you 4.000 4.000 4.000 4.000 

HALT 3.750 3.750 3.750 3.750 

Zoco AcV 8.600 8.600 8.600 8.600 

extra zorg risico jongeren 5.000 5.000 5.000 5.000 

Totaal preventief jeugdbeleid 360.350 360.350 360.350 360.350 

          

Uitvoering         
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Zorgadviespunt/Duo+ 90.000 90.000 90.000 90.000 

Kernteam (casusregie, netwerkbijeenkomsten, trainingen) 30.000 30.000 30.000 30.000 

Totaal  120.000 120.000 120.000 120.000 

          

Totaal Preventief jeugdbeleid en Jeugdhulp 2.576.350 2.526.350 2.476.350 2.401.350 
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Hoofdstuk VIII Meten en Monitoren  
Vanuit de gemeentelijke regierol is het noodzakelijk om te meten wat de resultaten zijn 

van de wijze waarop zorg toegankelijk is en de kwaliteit daarvan. Ook willen we toe naar 

een resultaatgerichte financiering. Dit hoofdstuk beschrijft hoe we hier in Ouder-Amstel 

aan werken.  

 

Sturingsinformatie 
Met uitbreiding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de gespecialiseerde 

jeugdhulp is er meer aandacht gekomen voor sturingsinformatie in het sociale domein. 

(Dat geldt trouwens ook voor de WMO en de participatiewet.) Op verschillende niveaus 

verzamelen we gegevens en informatie om (meer) inzicht te krijgen in prestaties, 

effecten en trends. Betrouwbare informatie is van grote waarde om de regierol van de 

gemeente te verstevigen en om de beoogde doelen van de ingekochte zorg en de 

kwaliteit van de instellingen te beoordelen.  

 

CBS 
Vanaf 2015 zijn alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die onder 

verantwoordelijkheid van gemeenten jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering 

bieden, verplicht gegevens bij het CBS aan te leveren.     

 

De verzamelde gegevens publiceert het CBS op de website: 

www.waarstaatjegemeente.nl. Hiermee beschikken we in principe over een goed 

overzicht van de actuele ontwikkelen in de jeugdhulp.  

 

Er zijn twee nadelen om rekening mee te houden: 

1. De manier waarop de gegevens worden verzameld en de keuze van de instrumenten 

verschillen nogal tussen sectoren. VNG en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) 

hebben het initiatief genomen om metingen in 2017 te harmoniseren en daarmee 

beter vergelijkbaar te maken.  

2. Cijfers lager dan 5 worden niet gepubliceerd om herkenbaarheid te voorkomen. In 

een kleine gemeente als Ouder-Amstel komt dat voor met als gevolg dat er gegevens 

missen. 

 

Aanvullend op de landelijke gegevens maakt de gemeente ook gebruik van lokale en 

regionale instrumenten. Deze instrumenten zijn gedetailleerder van aard en sluiten beter 

aan op de gemeentelijke beleidscyclus.  

 

Monitor Sociaal Domein (MSD) 
Ontwikkelingen en bestedingen in de jeugdwet presenteren we per kwartaal en als 

bijlage bij de periodieke nieuwsbrieven in de Monitor Sociaal Domein (MSD). De MSD 

verzamelt informatie over aantallen en uitgaven van zorgtypes, zoals bijvoorbeeld jeugd- 

en opvoedhulp (JOH), jeugd met beperking (JMB) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Wanneer blijkt dat bepaalde zorg in de gemeente extra aandacht vraagt (bijvoorbeeld de 

toename van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)) wordt de monitor 

hierop aangepast, c.q. uitgebreid. Vanaf de tweede helft 2016 valt de MSD onder het 

beheer van Duo+.  
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Cliëntervaringsonderzoek  
De gemeente is geïnteresseerd in de mening en ervaringen van de jongeren en gezinnen 

die zorg ontvangen. Ouder-Amstel doet sinds 2016 mee aan de jaarlijkse 

cliëntervaringsonderzoeken in de jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-

Waterland.  

Jeugdzorginstellingen meten ook intern diverse aspecten om de dienstverlening te 

verbeteren. De gemeenten in de regio zijn in gesprek met de instellingen om meer 

gebruik te maken van reeds beschikbare informatie.  

 

Functioneren gemeente zelf 
De professionalisering van de jeugdhulpketen is een belangrijk onderwerp. Naast 

informatie over de kwaliteit van zorg die door de instellingen wordt geleverd, is de 

gemeente ook op zoek naar informatie over haar eigen functioneren. De gemeente wil 

met name inzicht in de inrichting en uitvoering van de toegangstaak. Hieronder vallen de 

aspecten toegankelijkheid, deskundigheid en bejegening.  

 

Respons 
Zowel regionaal als lokaal is de respons onder jongeren in cliënt ervaringsonderzoeken 

relatief laag. Vanaf 2017 zoeken we, samen met regiogemeenten, naar een nieuwe 

methodiek waarbij de mening en ervaringen van jongeren direct na het gesprek met het 

Zorg Advies Punt en/of na afloop van de zorgbehandeling door de zorgaanbieder 

gevraagd wordt (in plaats van een jaarlijks schriftelijk onderzoek). 

 

Waar nodig zoekt de gemeente hiervoor de samenwerking met de instellingen zodat ook 

de cliënten bereikt worden die door het medische circuit verwezen zijn naar de 

noodzakelijke zorg.  

Jeugdmonitor 
Een andere belangrijke informatiebron is de Jeugdmonitor. De gemeente Ouder-Amstel 

vindt het belangrijk de stem van de jeugd te betrekken bij het bepalen van het 

gemeentelijk jeugdbeleid en een goed beeld te hebben van de jongeren. Om die reden is 

inmiddels voor de tweede keer de Jeugdmonitor uitgevoerd onder jongeren tussen de 10 

tot en met 23 jaar woonachtig in Ouder-Amstel. Via een online enquête zijn vragen 

gesteld over het welzijn van de jongeren, hun vrijetijdsbesteding, de ervaren veiligheid 

en wonen.  

 

De verwachting is dat er over 3 tot 4 jaar een derde monitor uitgevoerd wordt. 

 

E-Movo 
Via de GGD wordt periodiek onder tweede en 4e-klassers van het voorgezet onderwijs 

een onderzoek gedaan die zich vooral richt op de geestelijke en lichamelijke gezondheid 

van jeugdigen. Alcohol-/drugsgebruik en beweging zijn thema’s die ook deel uitmaken 

van dit onderzoek. 

 

De Jeugdmonitor en E-movo geven geen informatie over bijvoorbeeld tevredenheid over 

zorg. De resultaten vormen een soort foto waarop te zien is wat hoe het op dat moment 

met de jongeren gaat. 

 



beleidsplan jeugd 2017-2020   
   

 

42 
 

Monitoring Nieuwe Stijl 
In mei 2016 zijn de portefeuillehouders jeugd in de regio Amsterdam – Amstelland 

akkoord gegaan met de nieuwe inkoop 2018. Belangrijke basis voor de nieuwe inkoop is 

dat er op resultaten wordt afgerekend. Zie voor de inhoudelijke toelichting hoofdstuk IV. 

 

Er komen 11 profielen (met 4 intensiteiten). Binnen deze profielen zal gewerkt worden 

met een vaste set aan meetinstrumenten die op vaste momenten toegepast worden: Bij 

start behandeling, eind behandeling, zes maanden na afsluiting van behandeling en 

(eventueel) twee jaar na afsluiting van de behandeling. 

 

De meetinstrumenten zijn gebaseerd op de instrumenten die de landelijke werkgroep 

Harmonisatie Outcome criteria Jeugdhulp begin 2016 gepresenteerd heeft. Hieruit 

komen een drietal belangrijke indicatoren naar voren die iets kunnen zeggen over de 

kwaliteit van de geleverde hulp:  

1. Uitval 

2. Cliënttevredenheid  

3. Mate van doelrealisatie.  

 

Het gebruik van de landelijk gepresenteerde set van instrumenten en de herhaalde 

vaststaande meetmomenten sluiten tevens aan op de wens naar meer uniformiteit in de 

jeugdhulp. Instellingen worden hierdoor zo min mogelijk belast met verschillende eisen 

vanuit verschillende gemeenten. Daarnaast wordt vergelijking tussen instellingen en 

regio’s mogelijk.  

 

Het meten van de resultaten van specialistische jeugdhulp heeft twee doelen: 

1. Verantwoording van besteed budget 

2. Verbetering van de zorg. 

 

 

Beleidsambities Meten en monitoren Ouder-Amstel 2014-2020 

 

- Het professionaliseren van een gemeentelijk administratiesysteem inclusief lopende 

verplichtingen waardoor de gemeente een beter beeld heeft van de (te verwachten) 

kosten.  

- Het introduceren van nieuwe methoden bij cliënt ervaringsonderzoeken om sneller 

zicht te krijgen kwaliteit van de toegang en van het aanbod en om een hogere 

respons te bewerkstelligen.  

- Het mee helpen inrichten van een (regionaal) monitoringssysteem met daarin een 

koppeling aan doelrealisatie.  

 

Resultaten Meten en monitoren 2017-2020 
 

- Er is periodiek een overzicht beschikbaar met actuele informatie over het aantal 

jeugdigen met een voorziening en wat tevens inzicht geeft in budgetuitputting. 

- Een hogere respons bij cliënt ervaringsonderzoeken waardoor er een meer 

representatief beeld is van de kwaliteit van de toegang en ontvangen zorg. 

- Een regionaal gehanteerd systeem om te onder meer de doelrealisatie van geboden 

zorg te monitoren. 
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Hoofdstuk IX  Prestatie indicatoren 
 
Net als in de Wmo is aan dit beleidsplan een overzicht van prestatie indicatoren 

toegevoegd. Dit sluit aan bij de wens van de raadswerkgroep prestatie indicatoren om 

ook bij nieuwe beleidsplannen dergelijke indicatoren op te nemen. De prestatie 

indicatoren zijn bedoeld om de gemeenteraad en het college meer instrumenten te 

bieden om beleid te monitoren. 

 

 

De indicatoren zijn bedoeld om de voortgang en resultaten van het beleid te monitoren. 

Niet bij alle indicatoren is het mogelijk om een ambitieniveau te koppelen aan 

kwantificeerbare resultaten en streefcijfers. Samenwerkingsafspraken bijvoorbeeld zijn 

wel een resultaat, een concretisering van afspraken. Dit type afspraken zijn niet te 

kwantificeren. 

 

Het vergelijken van prestaties – hoe onvergelijkbaar soms ook – is een eerste stap in het 

zoeken van verklaringen voor die verschillen. Juist de discussie over verklaringen leidt 

tot het in gang kunnen zetten van verbeteringsprocessen. Leren is dan het devies, en 

niet oordelen. 

 

Ontwikkeling 
Met name rondom jeugdhulp is er nog veel in ontwikkeling als het gaat om meetbaarheid 

en instrumenten die daarbij ondersteunen. De verwachting is dan ook dat gedurende de 

looptijd van dit beleidsplan een actualisatie van de indicatoren en meetinstrumenten 

wenselijk is.  

 

De prestatie indicatoren en de cijfers die daarvoor beschikbaar zijn zullen via de 

uitvoeringsnota verder aangescherpt worden. 

 

Leeswijzer tabel Prestatie indicatoren 
In de tabel zijn de resultaten opgenomen zoals genoemd in de verschillende 

hoofdstukken en zoveel als mogelijk gekoppeld aan concrete indicatoren. De indicatoren 

zijn zichtbare resultaten die iets zeggen over het resultaat. Waar mogelijk is een 

ambitieniveau bepaald in de vorm van “behouden” of “verhogen” of “verlagen”.  

 

Daar waar indicatoren te kwantificeren zijn, zijn er cijfers en, indien beschikbaar, 

vergelijkingen met landelijke cijfers en/of cijfers van gemeenten met een vergelijkbare 

grootte opgenomen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk omdat er soms sprake is van 

heel specifieke Ouder-Amstelse indicatoren, een vergelijking is dan niet mogelijk. 

 
  



beleidsplan jeugd 2017-2020   
   

 

44 
 

Tabel prestatie indicatoren 
Resultaten 

Indicator Bron 
Soort 
informatie 

Ambitieniveau Streefcijfer 

Hoofdstuk III Preventief Jeugdbeleid           

Resultaten Vroegsignalering           

het netwerk rondom het jonge kind is 
aantoonbaar versterkt door een toename van 
aanmeldingen van casussen in het lokale team 
waar jonge kinderen bij betrokken zijn. 

Het aantal casussen waarin 
problematiek van het jonge 

kind leidend is.  

RIS 

monitorinformatie verhogen 10 

  Er is een toename van 

contactmomenten tussen ZAP, 
Kernteam en onderwijs, 

kinderopvang. 

Monitor Sociaal Domein en Ris 

  verhogen 25 

Er zijn door partners samenwerkingsafspraken 
gemaakt met als doel om de vroegsignalering te 

verbteren. 

Een 
samenwerkingsovereenkomst 
of vergelijkbaar document. 

Samenwerkingsafspraken met 
kinderopvang en onderwijs. 

prestatieindicator n.v.t.   

Resultaten Jongerenparticipatie           

Vanf 2017 is er een gemeentebrede jaaragenda 
van momenten/onderwerpen waarbij jongeren 
betrokken worden 

Een (op de gemeentewebsite 
gepubliceerd?) overzicht van de 

jaaragenda 
De jaaragenda participatie 

prestatieindicator n.v.t.   

Met jongeren zelf is bepaald hoe de participatie 
van deze leeftijdsgroep structureel deel kan 
uitmaken van de gemeentelijke 
inspraakmogelijkheden.  

Participatie van jeugd maakt 
deel uit van het 

participatieprogramma. 

De op te stellen notitie 
Veranderende Samenleving 

Prestatieindicator verhogen 20 

Jongeren dragen zelf bij aan het vrije 
tijdsaanbod zoals (helpen bij) het organisreen 
van feesten en dergelijke) 

Het aantal door jongeren 
uitgevoerde activiteiten 

Werkplan Coherente 
prestatieindicator verhogen 20 

Jongeren zijn meedenkende inwoners die 
invloed uitoefenen op hun omgeving. De 
gemeente maakt het mogelijk hen te betrekken 

bij het gemeentelijk beleid om zodoende bij te 
dragen aan de ontwikkeling tot zelfstandige 

burgers.  

Elke beleidsterrein maakt een 
afweging/motiveert op welke 

onderdelen jongeren kunnen 
participeren. 

De jaaragenda participatie 

  n.v.t.   

  Het aantal jongeren wat 
deelneemt aan 

participatiemomenten 
ntb 

ntb verhogen 20 
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Resultaten Informeel netwerk           

Bij gebleken effectiviteit continueert de 
voorziening "Buurtgezinnen" 

Het aantal matches tussen 
vraag- en steungezinnen 

Rapportage Buurtgezinnen 
prestatieindicator verhogen 8 

Er is een (periodiek) activiteitenprogramma 
opgesteld waar ouders over meesproken 
hebben. 

Een (periodiek) programma 
met activiteiten die in 

samenspraak met ouders 
bepaald en gerealiseerd zijn. 

  

  n.v.t.   

Opvoeders kunnen makkelijk informatie vinden 
over opvoeden en opgroeien. 

Het aantal bezoekers van de 
website "Hulpwijzer Ouder-

Amstel".  

Rapportage SDU inzake 

gebruik website 

Prestatieindicator verhogen n.t.b. 

Resultaten Communicatie en voorlichting           

Er is zijn communicatiemiddelen bepaald 
waarmee de verschillende doelgroepen 
(ouders/opvoeders/jongeren/professionals) 
bereikt kunnen worden.  

Er is een overzicht van de 
beschikbare 
communicatiemiddelen die 
geschikt zijn om te gebruiken 
bij deze doelgroep 
(ouders/jeugdigen). 

  

  n.v.t n.v.t. 

Hoofdstuk V Jeugdveiligheid      

Er is een geactualiseerd convenant opgesteld 

voor de Amstelland gemeenten 

 

Voor de zomer van 2017 is er 
een geaccordeerd convenant. 

Besluiten B&W 

 n.v.t n.v.t. 

De lokale aanpak problematische jeugd(-

groepen) is geactualiseerd. 
Voor de zomer van 2017 is er 

een geaccordeerd convenant. 
Besluiten B&W 

   

Hoofdstuk V Jeugdhulp           

Resultaten Toegang           

Inwoners worden bij hun zorgvraag geholpen 
conform de nieuwe werkwijze.    

Jaarverslag 
DUO+/Managementrapportage 

DUO+ 

Monitor 
informatie 

n.v.t n.v.t. 

Per doelgroep is bepaald welke middelen het 
beste aansluiten om informatie onder de 
aandacht te brengen en deze worden (periodiek) 

ingezet. 

Een communicatieplan en 
jaarlijkse PR activiteiten.  

prestatieindicator n.v.t n.v.t. 
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Resultaten Medisch Domein           

Bij gezinnen met multiproblematiek is er een 
integrale blik door samenwerking met het 
medisch domein en gemeentelijke jeugdhulp. 

Vertegenwoordiging of een 
ander type afstemming tussen 
het medisch domein en het 
kernteam. 

Samenwerkingsovereenkomst.  

prestatieindicator n.v.t n.v.t. 

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met 
de huisartsen en de gemeente (Jeugdbeleid én 
Wmo) hoe de verbinding tussen het medisch 
domein en gemeentelijke zorg vorm krijgt.  

Samenwerkingsafspraken. Samenwerkingsovereenkomst.  

  n.v.t n.v.t. 

Resultaten Kernteam           

Het kernteam is zo ingericht dat het kan werken 
conform de nieuwe werkwijze waarbij 
ouders/jeugdigen (meer) regie hebben over hun 

zorgvraag.  

Aanmeldingen kunnen 
behandeld worden conform de 

principes uit de nieuwe 

werkwijze (waaronder het 
perspectiefplan). 

Notitie kernteam 2017/2018 

Prestatieindicator n.v.t n.v.t. 

Resultaten Vrijgevestigden           

Het is duidelijk of en welke afspraken er met vrijgevestigde 
therapeuten uit Ouder-Amstel mogelijk zijn zodat inwoners 
de keuze hebben om zorg zo dichtbij als mogelijk te 
verkrijgen. 

Inventarisatie van de (on-) 
mogelijkheden  

Vastgelegd in een notitie? 

  n.v.t n.v.t. 

Afspraken die gemaakt kunnen worden, zijn vastgelegd in 
een overeenkomst (of ander type document). 

Indien van toepassing: 
Overeenkomsten/afspraken 

met de vrijgevestigde 
therapeuten. 

Contracten 

Prestatieindicator n.v.t n.v.t. 

Resultaten 18+           

Vanaf het 16e levensjaar wordt vooruitgekeken naar de zorg 
vanaf 18 jaar en vastgelegd in een plan. 

Het aantal plannen is gelijk aan 

het aantal 16 jarigen 
managementinformatie DUO+ 

monitor 
informatie 

n.v.t n.v.t. 

Eventuele belemmeringen in de overgang van de Jeugdwet 
naar de Wmo zijn, voor zover beinvloedbaar door de 
gemeente Ouder-Amstel, weggenomen. 

    

  n.v.t n.v.t. 

Hoofdstuk VIII Meten en Monitoren           

Resultaten Meten en monitoren           

Er is periodiek een overzicht beschikbaar met 
actuele informatie over het aantal jeugdigen 
met een voorziening wat tevens inzicht geeft in 

budgetuitputting. 

Monitor Sociaal Domein en RIS   

Monitor 
informatie 

n.v.t n.v.t. 
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De resultaten kunnen periodiek vastgesteld en 

gepresenteerd worden aan de raad. 
Monitor Sociaal Domein en RIS   

Monitor 
informatie 

n.v.t n.v.t. 
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Samenvatting 
De nota Jong@Ouder-Amstel 2011-2015 en de nota Jeugdhulp 2014-2015 zijn verlopen of 

verlopen dit jaar. Beide nota’s worden vervangen door voorliggend beleidsplan Preventief 

jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020. 

 

Het beleidsplan is tot stand gekomen door overleg met en participatie van betrokken 

doelgroepen, jeugdigen, ouders en professionals.  

 

De in het beleidsplan opgenomen visie is besproken met een vertegenwoordiging van de 

gemeenteraad in maart 2016. Ook is het plan vooraf besproken met de Adviesraad Sociaal 

Domein, opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt in het plan. 

  

Het plan blikt op onderdelen kort terug op de afgelopen periode, beschrijft actuele 

ontwikkelingen en geeft beleidsambities weer waarmee het jeugdbeleid de komende 4 jaar 

ingevuld wordt.  

 

Essentie van de beleidsambities voor de komende 4 jaar is dat de gemeente het 

preventieve jeugdbeleid wil intensiveren met als doel om op langere termijn minder zware 

(dure) jeugdhulp te hoeven inzetten. Dit zal naar verwachting leiden tot een daling van de 

kosten van de zware jeugdhulp. Om dit te realiseren wordt een beroep gedaan op 

incidentele middelen ten bedrage van € 49.500 in 2017 en  

€ 24.500 in 2018. Vanaf 2019/2020 verwachten we een kanteling en er in totaal  

€ 100.000 minder uitgegeven hoeft te worden aan jeugdhulp.  

 

Kenmerk van de komende beleidsperiode ten aanzien van de jeugdhulp is een verandering 

van (de regionale) werkwijze die meer ruimte biedt aan transformatie. Hierdoor zal het 

gezin/jeugdige meer verantwoordelijkheid en regie krijgen over de eigen zorgvraag. Van 

belang bij het beantwoorden van een zorgvraag is een integrale blik waarbij de vraag van 

de cliënt leidend is (en niet de beschikbare hulpverleningsproducten). Meer dan in de 

periode 2015-2016 komt er aandacht voor doelrealisatie en resultaat gestuurde 

financiering. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Periodiek wordt er nieuw, geactualiseerd beleid vastgesteld. In de nota Jong@Ouder-

Amstel is het jeugdbeleid beschreven op grond van de verantwoordelijkheden die de 

gemeente ten tijde van 2011 had. Met de komst van de Jeugdwet per 1-1-2015 is er in 

2014 een beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 opgesteld.  
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Wat is er aan de hand? 
Verlopen 

Beide nota’s zijn verlopen of verlopen dit jaar. Daarom is er een nieuwe beleidsnota 

opgesteld die de beleidskaders uitzetten voor de komende 4 jaar. De nota Preventief 

Jeugdbeleid en Jeugdhulp vervangt de twee afzonderlijke nota’s door één beleidsplan. 

 

Preventie 

Dat de gemeente preventieve taken heeft is niet nieuw, de taken maakten deel uit van 

de (oude) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel de preventieve taken van 

de gemeente als de verantwoordelijkheden ten aanzien van de jeugdhulp zijn in de 

nieuwe Jeugdwet opgenomen. Uitgangspunt van het Rijk hierbij is dat de gemeente meer 

zicht en kennis heeft van de mogelijkheden om door middel van preventie zwaardere 

jeugdhulp te voorkomen. 

 

Samenhang 

Met wettelijke verantwoordelijkheden inzake preventie én jeugdhulp samengevoegd in 

één wet (de Jeugdwet) geeft de gemeente de kans om de twee taken in samenhang te 

brengen. Dat komt tot uiting doordat er één plan voor beide beleidsonderdelen is en door 

de intensivering van het preventieve jeugdbeleid met als doel om zwaardere (en 

duurdere) jeugdhulp te voorkomen.  

 

 

Wat gaan we doen? 
Vroeg signaleren en participeren 

In de komende 4 jaar voeren we het preventieve jeugdbeleid uit met specifieke aandacht 

voor het zo vroeg mogelijk signaleren van zorgvragen en daar adequaat op reageren. 

Daarbij is niet alleen een netwerk van professionals van belang, ook het informele 

netwerk (het netwerk tussen ouders/opvoeders, zonder geïnstitutionaliseerde zorg). Voor 

jongeren wil de gemeente meer mogelijkheden creëren om te kunnen participeren, dit 

draagt bij aan het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen. 

 

Transformeren 

De Jeugdhulp staat de komende periode in het teken van transformatie. Daartoe worden 

regionaal veranderingen doorgevoerd en ontstaat er een nieuwe werkwijze met meer 

aandacht en regie voor de jeugdige/ouders en een verlichting van de administratieve 

processen. Dit vraagt van Ouder-Amstel inzet om de toegang tot zorg naadloos aan te 

laten sluiten op de veranderingen. Lokaal is er specifieke aandacht voor de verbinding 

met het medisch domein om zodoende meer grip te krijgen op verwijsprocessen naar de 

jeugd-GGZ. Ook de relatie met de vrijgevestigde therapeuten en de overgang van 

jongeren die 18 jaar worden en van de Jeugdwet ‘overgaan’ naar de Wmo zijn 

belangrijke beleidsambities.  

 

Uitvoeringsnota 

Voorgesteld wordt om de beleidsnota jaarlijks te evalueren en te updaten door middel 

van een uitvoeringsnota.  

 

Deze werkwijze komt tegemoet aan de behoefte van de Adviesraad Sociaal Domein om 

de beleidskaders te concretiseren. Het biedt tevens de gelegenheid om jaarlijks de stand 

van zaken op te maken, aan te sluiten bij de actualiteiten en doelen bij te stellen. 

 

De uitvoeringsnota zal door het college vastgesteld worden. 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 3 van 5 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Meer preventie 

Voorliggend beleidsplan pleit voor een intensivering van het preventieve jeugdbeleid. In 

2016 is een pilot uitgevoerd met de inzet van de Ouder-Kind coach op het basisonderwijs 

en is er intensiever dan voorheen samengewerkt met de huisartsen. Met organisaties die 

specifiek werken met het jonge kind (0-6 jaar) zijn bijeenkomsten met onder meer de 

kindervang, georganiseerd. Met alle partners is geconstateerd dat het mogelijk is om 

eerder te signaleren en zorgvragen te beantwoorden als deze nog relatief licht en klein 

zijn. Dit bevestigt de meerwaarde van een versterkt gemeentelijk preventief beleid.  

 

Vroeg reageren op signalen en zorgvragen is primair in het belang van de jeugdigen die 

het betreft; immers hoe eerder antwoord gegeven kan worden hoe sneller een adequaat 

zorgaanbod beschikbaar is en hoe eerder de jeugdige geholpen is. Vroege inzet van 

(lichte)zorg verminderd problemen op hogere leeftijd en verminderd tevens de aanspraak 

op (zware) jeugdhulp. De meerwaarde is dus gelegen in enerzijds maatschappelijk 

rendement gecombineerd met een daling van de kosten.  

Uit onderzoeksresultaten die beschikbaar zijn over het effect van preventie zijn duidelijke 

aanwijzingen dat preventie, op langere termijn effect heeft. Het intensiveren van 

preventief jeugdbeleid vraagt inzet van incidentele middelen om (nog) meer in te zetten 

op het voorkomen van (zware) zorgvragen. 

 

Preventie op hetzelfde niveau houden 

Als ervoor gekozen wordt dat het intensiveren van het preventieve jeugdbeleid niet 

mogelijk/gewenst is dan zal het voorzieningen niveau zoals we dat in 2016 neergezet 

hebben beperkt worden. De Ouder-Kind coach op het basisonderwijs blijft. De 

voorziening “buurtgezinnen” verdwijnt. 

De inzet op ‘het jonge kind’ is niet mogelijk, evenals het versterken van de verbinding 

met de huisartsen (door middel van een praktijkondersteuner huisarts j-ggz).  

 

Als de preventie op hetzelfde niveau gehouden wordt en de gevraagde incidentele 

middelen worden niet toegekend (€ 49.500 in 2017 en € 24.500 in 2018) dan vervalt de 

verwachte daling van de kosten voor jeugdhulp ook. 

 

Kanttekening 

Er zijn berekende aannames gedaan om te beoordelen wat de effecten zijn van de 

intensivering van het preventieve beleid. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat er positieve 

effecten zijn. Zowel economisch als maatschappelijk.  

 

De mate waarin intensivering van preventief beleid een daling van de kosten tot gevolg 

heeft, is moeilijk te voorspellen. Echter, preventieve maatregelen zijn het middel om 

binnen de doelgroep te kunnen sturen in de doorstroming naar de curatieve hulp. Indien 

we niet investeren in preventie zal het zeker leiden tot gelijkblijvende of zelfs hogere 

kosten van de jeugdzorg, immers de risicofactoren blijven gelijk (zie onder “Wat hebben 

we hiervoor nodig”). 

 

Transformeren 

De transformatie jeugdzorg wordt vooral vorm gegeven door regionaal ingezette 

veranderingen. Dit vergroot de kans van slagen omdat het zorgaanbieders dwingt om 

mee te gaan in de gevraagde wijzigingen. Een kleine gemeente als Ouder-Amstel zou dat 

niet op deze schaal af kunnen dwingen. Bij het veranderingsproces is Ouder-Amstel nauw 

betrokken door deelname aan regionale overleggen.  

 

Regionaal versus lokaal 

Om deel uit te maken van de regionale veranderingen is geen extra budget gemoeid. Aan 

dit thema ligt dan ook geen financiële overweging ten grondslag.  
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Indien het college zou willen afwijken van de regionale afspraken dan zou dat betekenen 

dat Ouder-Amstel zelf de inkoop van de jeugdhulp ter hand moet nemen, immers de 

huidige regionale werkwijze verdwijnt. Als het college ertoe besluit niet mee te gaan in 

de regionale ontwikkelingen dan is er extra capaciteit en kennis nodig om de inkoop van 

jeugdhulp voor Ouder-Amstel te realiseren. 

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Inzet incidentele middelen en inverdieneffect 

Vanuit de overtuiging dat preventie zorgvragen klein houdt omdat er eerder zorg 

beschikbaar is, is voorgesteld om het preventieve jeugdbeleid te intensiveren. Om dit te 

realiseren zijn er in 2017 en 2018 eenmalig extra middelen nodig ten opzichte van de 

reeds vastgestelde begroting. Het gaat om 2.9 % van de totale (reeds vastgestelde) 

begroting preventief jeugdbeleid en jeugdhulp. 

De benodigde incidentele middelen: 

- In 2017: € 49.500.  

- In 2018 is een besparing op de jeugdhulp verwacht van € 25.000 waardoor er voor  

€ 24.500 een beroep gedaan wordt op incidentele middelen. 

- In 2019 en 2020 verwachten we dat het inverdieneffect opgelopen is tot in totaal iets 

meer dan € 100.000 

 

  2017 2018 2019 2020 

jeugdhulp € 2.096.000 € 2.046.000 € 1.996.000 € 1.921.000 

preventief jeugdbeleid  € 360.350 € 360.350 € 360.350 € 360.350 

uitvoering € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 

kosten totaal € 2.571.350 € 2.526.350 € 2.476.350 € 2.401.350 

          

vastgestelde begroting 2017 e.v. € 2.521.850 € 2.501.850 € 2.491.850 € 2.486.850 

Verschil -€ 49.500 -€ 24.500 € 15.500 € 85.500 
 

Met de gevraagde middelen en het resultaat daarvan kunnen we de komende 4 jaar 

structureel extra taken uitvoeren in het preventieve jeugdbeleid en verwachten we een 

besparing te realiseren op de kosten voor de jeugdhulp.  

 

Indien ervoor gekozen wordt de incidentele middelen niet toe te kennen dan blijven de 

kosten voor het preventieve jeugdbeleid en jeugdhulp conform de reeds vastgestelde 

begroting. De verwachte besparingen komen te vervallen. 

 

Risicofactor 

De berekening van de kosten voor het preventieve jeugdbeleid en jeugdhulp is gemaakt 

op basis van de resultaten van 2015 en de prognose 2016 op de kosten jeugdhulp. Deze 

berekening is gebaseerd op reële cijfers. 

 

Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat het niet mogelijk is om met 100% 

zekerheid te stellen dat het voorgespiegelde inverdieneffect daadwerkelijk gerealiseerd 

wordt. De kosten jeugdhulp zijn niet allemaal direct te beïnvloeden door de gemeente. 

Dit gegeven, de niet beïnvloedbare factoren, blijft onder alle omstandigheden gelijk, dus 

ook bij het niet toekennen van de incidenteel gevraagde middelen. Ofwel: De verwachte 

besparing wordt zeker niet gerealiseerd, het risico op onverwachte uitgaven blijft gelijk. 

 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Doelgroepen 

Bij de uitvoering van het beleidsplan zijn verschillende groepen betrokken die op 

verschillende manieren bereikt worden. Het gaat om jeugdigen, opvoeders, professionals 
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die elk een eigen behoefte en manier van communiceren hebben. Communicatie met 

deze groepen is een van de beleidsambities in voorliggend beleidsplan. 

 

Ten aanzien van het beleidsplan zelf zijn de hiervoor genoemde groepen betrokken bij de 

opstelling daarvan. Daartoe zijn verschillende communicatiemiddelen gebruikt; van 

Facebook tot een online enquête en bijeenkomsten.  

 

 

Wat is het vervolg? 

Na instemming van de gemeenteraad met het voorliggende beleidsplan gaat de 

gemeente over tot uitvoering van het plan. 

Uiterlijk eind 2017 zal het college van B&W de eerste uitvoeringsnota vaststellen. 

 



RAADSBESLUIT 
 
 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2016, nummer 

2017/4, 

 

 

BESLUIT : 
Instemmen met het: 

- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020. 

- Toekennen van incidentele middelen ten behoeve van het onderdeel preventief 

jeugdbeleid: € 49.500 in 2017 en € 24.500 in 2018. 

- Jaarlijks evalueren en actualiseren van de beleidsambities middels een 

uitvoeringsnota. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 16 Februari 2017. 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Samenvatting 
De gemeenteraad heeft op 27 november 2014 de Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning Ouder-Amstel 2015 (hierna te noemen: Verordening Wmo) met 

toelichting definitief vastgesteld. In de Verordening Wmo zijn regels vastgelegd die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. Inmiddels is het door 

een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep noodzakelijk dat de Verordening 

Wmo wordt aangepast. Deze aanpassing is noodzakelijk om “rechtmatig” uitvoering 

te kunnen blijven geven aan de regels die nodig zijn voor de uitvoering van het 

vastgestelde beleid. De wijziging van de Verordening betreft geen wijziging van beleid 

maar een verschuiving van de bevoegdheid van college naar gemeenteraad en 

tekstuele aanpassingen als gevolg van rechtspraak (jurisprudentie). 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De gemeenteraad heeft op 27 november 2014 de Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning Ouder-Amstel 2015 (hierna te noemen: Verordening Wmo) met 

toelichting definitief vastgesteld. De Verordening is gebaseerd op de Modelverordening 

zoals die door de VNG aan gemeenten beschikbaar is gesteld in april 2014.   

 

Wat is er aan de hand? 
Op 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de 

huishoudelijke hulp in relatie tot de eigen bijdrage voor een algemene voorziening. 

Delegatie van de bevoegdheden (middels een financieel besluit) tot het vaststellen van 

de hoogte van de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen wordt als niet 

toelaatbaar bestempeld. Dit heeft gevolgen voor het opleggen van de eigen bijdrage 

voor de algemene voorziening “HHT Diensten Thuis” die nu middels delegatie van de 

bevoegdheid door het college bij de cliënt in rekening wordt gebracht.  

 

Op basis van de uitspraak van de CRvB is het noodzakelijk dat de Verordening Wmo 

op een aantal punten wordt aangepast. In het bijzonder gaat het dan om de 

(on)mogelijkheid om het vaststellen van regels (norm en kaderstelling in aanvulling op 

landelijke wet- en regelgeving) ter uitvoering van de Wmo 2015 te delegeren aan het 

college. Nadere uitvoeringsregels kan de gemeenteraad nog wel delegeren aan het 

college.  

 

Ter ondersteuning van de gemeenten heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) een aangepaste Modelverordening gepubliceerd. De aanpassingen in de 

Verordening zijn noodzakelijk om “rechtmatig” uitvoering te kunnen blijven geven aan 

de regels die nodig zijn van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde beleid. De 

wijziging van de Verordening betreft geen wijziging van het huidige beleid van de 

gemeente Ouder-Amstel maar vooral een verschuiving van de bevoegdheid van 

college naar gemeenteraad. 
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Daarnaast heeft de VNG in 2015 ook al een aangepaste modelverordening 

gepubliceerd. Gelet op artikel 2.1.3, tweede lid, aanhef onder a, van de Wet, de 

genoemde wetsgeschiedenis en de huidige jurisprudentie was het noodzakelijk een 

expliciete grondslag te hebben voor afwijzing van een maatwerkvoorziening waarbij de 

‘voorzienbaarheid’ een rol speelt. Uit de nadere Memorie van Antwoord blijkt dat de 

wetgever ook heeft willen aansluiten bij de huidige rechtspraak op dit punt. Deze 

wijziging was nog niet eerder in de Verordening Wmo van Ouder-Amstel doorgevoerd.  

 

Wat gaan we doen? 
Op basis van de gepubliceerde Modelverordeningen Wmo van de VNG (in 2015 en 

2016) worden een aantal artikelen gewijzigd. Daar waar het niet gaat om een 

redactionele wijziging zijn de wijzigen per artikel hieronder toegelicht. 

 

Wijziging artikel 8 Criteria voor een maatwerkvoorziening 

Door het toevoegen van lid 3 in artikel 8 is het mogelijk om de ‘voorzienbaarheid’ mee 

te laten wegen bij het al dan niet verlenen van een maatwerkvoorziening. De 

toevoeging van het derde lid voorziet in een dergelijke grondslag. Gelet op de 

noodzaak tot een individuele beoordeling is een ‘kan-bepaling’ opgenomen. Een 

categorale afwijzingsgrond is de ook niet mogelijk. Met deze tekstuele wijziging in de 

Verordening Wmo kan het begrip “voorzienbaarheid” alsnog worden meegewogen bij 

het wel of niet verlenen van een maatwerkvoorziening.  

 

Wijziging artikel 11 Regels voor pgb 

Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB (onmogelijk regels te delegeren aan het 

college) adviseert de VNG om het derde lid van artikel 11 te wijzigen in een derde en 

vierde lid, waardoor de delegatie aan het college beperkt is tot nadere regels ten 

aanzien van de berekeningswijze van pgb’s (zogenaamde uitvoeringsregels). Dit 

betekent dat een groot deel van de huidige regels zoals vastgelegd in het financieel 

besluit moet worden opgenomen in de nieuwe Verordening Wmo.   

 

Wijziging artikel 12 Bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen en 

maatwerkvoorzieningen 

Naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB (onmogelijk regels te delegeren aan het 

college) adviseert de VNG om de regeling van zowel de eigen bijdrage voor algemene 

voorzieningen als die voor maatwerkvoorzieningen in natura en in de vorm van een 

persoonsgebonden budget (pgb) voortaan in de Verordening vast te leggen. Het oude 

artikel 12 is daarbij vervangen door een tweetal nieuwe artikelen, artikel 12 en artikel 

12a. De wijzigingen in artikel 12 zijn conform het huidige beleid vallen binnen de 

kaders van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan 2015-2018.   

 

Wijziging artikel 13 Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 

Mede als gevolg van de uitspraak van de CRvB (onmogelijk regels te delegeren aan 

het college) adviseert de VNG om artikel 13 lid 2 te laten vervallen. In dit lid van 

artikel 13 kon het college bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de kwaliteit 

van voorzieningen. Een extra standaard kwaliteitseis is toegevoegd aan het eerste lid 

van dit artikel (13 lid 1d). Deze extra kwaliteitseis borgt dat de kwaliteit van de 

voorzieningen en de deskundigheid van beroepskrachten tenminste voldoen aan de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor de in de toepasselijke sector erkende 

keurmerken. 

 

Wijziging artikel 14 Meldingsregeling calamiteiten en geweld 

Mede als gevolg van de uitspraak van de CRvB (onmogelijk regels te delegeren aan 

het college) adviseert de VNG om artikel 14 lid 4 te laten vervallen. In dit lid van 

artikel 14 kon het college bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van 

calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening.  
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Wijziging artikel 15 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of 

terugvordering.  

Aan het bestrijden van ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen (in natura en 

in de vorm van een pgb) gaat duidelijke informatie over enerzijds de rechten en 

plichten van de cliënt als anderzijds de gevolgen van misbruik of oneigenlijk gebruik 

vooraf. Om die reden adviseert de VNG een lid (eerste lid) toe te voegen.  

Het zevende lid van artikel 15 (beoordeling van de kwaliteit en recht- en 

doelmatigheid) is tekstueel gewijzigd en in een apart artikel opgenomen (artikel 15b).  

Tevens is een tweede artikel toegevoegd (artikel 15a) dat tot doel heeft misbruik en 

oneigenlijk gebruik van pgb’s te bestrijden. Door de mogelijkheid van opschorting van 

betaling uit het pgb wordt ruimte geboden voor herstelmaatregelen of nader 

onderzoek. In bepaalde gevallen kan (tijdelijke) opschorting van een betaling uit het 

pgb naar aanleiding van een declaratie een beter instrument zijn dan beëindiging of 

weigering. 

 

Wijziging artikel 16 Jaarlijkse waardering mantelzorgers 

Mede als gevolg van de uitspraak van de CRvB (onmogelijk regels te delegeren aan 

het college) adviseert de VNG om artikel 16 te wijzigen. Deze wijziging voorziet in een 

basis voor een procedure die moet waarborgen dat alle mantelzorgers die aan de 

voorwaarden voldoen voor het ontvangen van een blijk van waardering in aanmerking 

kunnen worden gebracht. De hoogte van het beschikbare budget is door de 

gemeenteraad reeds in het vastgestelde Beleidsplan 2015-2018 vastgesteld. Het 

college kan op grond van het tweede lid nog wel proceduretechnische en 

administratieve regels vast stellen.  

 

Wijziging artikel 17 Tegemoetkoming personen met een beperking of chronisch 

problemen 

Mede als gevolg van de uitspraak van de CRvB (onmogelijk regels te delegeren aan 

het college) adviseert de VNG om ook de hoogte van de tegemoetkomingen in de 

Verordening op te nemen. Deze worden vastgelegd in artikel 17. De hoogtes van de 

genoemde tegemoetkomingen zijn gebaseerd op het huidige (door het college) 

vastgestelde beleid en kunnen jaarlijks door het college worden geïndexeerd.  

 

Wijziging artikel 18 Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden 

Voor de uitvoering van de Wet door derden (gecontracteerde aanbieders) zijn in de 

Verordening regels gesteld, ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs 

voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit 

daarvan. Aan het eerste lid is een extra (verplicht) aandachtspunt opgenomen: het 

college moet – in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de 

vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren diensten –

óók rekening houden met de kosten van de beroepskracht (artikel 18 lid 1 onder e).  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het aanpassen van de Verordening Wmo is noodzakelijk om rechtmatig uitvoering te 

kunnen geven aan de regels op grond van de Wet (Wmo 2015). Hierin wordt de 

modelverordening van de VNG als leidraad gebruikt. De aanpassingen zijn volledig in 

lijn met de in het beleidsplan 2015-2018 gestelde kaders en dus geen verandering van 

eerder vastgesteld beleid. Met de aanpassing van de Verordening wordt het huidige 

beleid niet gewijzigd. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Er zijn geen financiële consequenties voor de wijzigingen in de Verordening Wmo.  

 
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Het gaat niet om een wijziging van beleid, maar om een aanpassing van de 

Verordening ten behoeve van de uitvoering van de Wet (Wmo). Om die reden is de 

Adviesraad Sociaal Domein niet gevraagd om hierin te adviseren. De gewijzigde 
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Verordening wordt daarom alleen ter informatie naar de Adviesraad Sociaal Domein 

gestuurd. De wijziging van de Verordening wordt gepubliceerd in de verschillende 

mediabronnen.  

 

Wat is het vervolg? 
Na vaststelling van de Verordening Wmo worden de huidige Beleidsregels Wmo en het 

Financieel Besluit Wmo opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast. Naar 

verwachting zal dit in het eerste halfjaar van 2017 plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016, nummer 

2017/05, 

 

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 

2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015; 

 

gezien het advies van de commissie burger en bestuur; 

 

Overwegende dat:  

 burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven 

inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven;  

 

 van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan; 

 

 burgers die zelf (dan wel samen met personen in hun omgeving) onvoldoende 

zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten 

kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de 

eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;  

 

 het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als 

bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de 

versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking 

of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en 

opvang, en  

 

 het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten 

voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het 

realiseren van een inclusieve samenleving; 

 
besluit vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-

Amstel 2017 
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Artikel 1.  Begripsbepalingen 

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

- algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die niet speciaal is bedoeld voor 

mensen met een beperking  en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel 

duurder is dan vergelijkbare producten; 

-  andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015; 

- bijdrage: bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4, eerste lid, van de wet; 

- gesprek: gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste 

lid, van de wet; 

-  hulpvraag: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, 

eerste lid, van de wet; 

-  melding: melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet; 

-  pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet; 

-  voorliggende voorziening: algemene voorziening of andere voorziening waarmee aan 

de hulpvraag wordt tegemoetgekomen; 

-  wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 

Artikel 2.  Melding hulpvraag 

1.  Een hulpvraag kan door of namens een cliënt bij het college worden gemeld. 

2.  Het college bevestigt de ontvangst van een melding. 

3.  In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet treft het college na 

de melding onverwijld een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de 

uitkomst van het onderzoek. 

Artikel 3.  Cliëntondersteuning 

1.  Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kosteloze 

onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is. 

2.  Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger op de mogelijkheid gebruik te maken 

van gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. 
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Artikel 4.  Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan 

1.  Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, 

van de wet, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de cliënt en zijn 

situatie en maakt zo spoedig mogelijk met hem een afspraak voor een gesprek.  

2. Voor of tijdens het gesprek verschaft de cliënt het college alle overige gegevens en 

bescheiden die naar het oordeel van het college hiervoor nodig zijn en waarover de 

cliënt op dat moment  redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. De cliënt verstrekt 

in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 

identificatieplicht ter inzage. 

3.  Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de gemeente, kan het college in 

overeenstemming met de cliënt afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het 

eerste en tweede lid. 

4.  Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk 

plan als bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet op te stellen en stelt hem 

gedurende zeven dagen na de melding in de gelegenheid het plan te overhandigen.  

Artikel 5.  Gesprek 

1.  Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en de degene door of 

namens wie de melding is gedaan, dan wel diens vertegenwoordiger en waar 

mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers en desgewenst familie, zo spoedig 

mogelijk en voor zover nodig: 

a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt; 

b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning; 

c. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp of algemeen 

gebruikelijke voorzieningen zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te 

handhaven of te verbeteren, of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd 

wonen of opvang;  

d. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn 

sociale netwerk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn 

participatie, of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang; 

e. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de 

cliënt; 

f. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals 

opgenomen in het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet, of door het 

verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van 

zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of de mogelijkheden om met 

gebruikmaking van een algemene voorziening te voorzien in zijn behoefte aan 

beschermd wonen of opvang; 
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g. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied 

van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 

inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met 

het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn 

participatie of aan beschermd wonen of opvang; 

h. de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken; 

i. welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of 

krachtens artikel 2.1.4 van de wet maximaal verschuldigd zal zijn, en 

j. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de 

cliënt in begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die 

keuze.  

2.  Als de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 4, vierde lid, aan het college 

heeft overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek, bedoeld in het 

eerste lid. 

3.  Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens 

rechten en plichten en de vervolgprocedure.  

4.  Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college onverminderd het bepaalde 

in artikel 2.3.2 van de wet, in overleg met de cliënt afzien van een gesprek. 

Artikel 6.  Verslag 

1.  Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek. 

2.  Binnen maximaal 6 weken na het indienen van de melding, verstrekt het college aan 

de cliënt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek.  

3.  De cliënt tekent het verslag voor gezien of akkoord en zorgt ervoor dat een getekend 

exemplaar binnen 5 werkdagen wordt geretourneerd aan de contactpersoon 

waarmee hij het gesprek heeft gevoerd.  

4.  Als de cliënt tekent voor gezien, kan hij daarbij tevens aangeven wat de reden is 

waarom hij niet akkoord is.  

5. Als de cliënt van mening is dat hij in aanmerking komt voor een 

maatwerkvoorziening, kan hij dit aangeven op het door hem ondertekende verslag.  
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Artikel 7.  Aanvraag 

1.  Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een 

maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college.  

2.  Het college kan een voor akkoord ondertekend verslag van het onderzoek 

aanmerken als aanvraag als de cliënt dat op het verslag heeft aangegeven.  

Artikel 8.  Criteria voor een maatwerkvoorziening  

1.  Het college neemt het verslag als uitgangspunt voor de beoordeling van een 

aanvraag om een maatwerkvoorziening. 

2.  Een cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening: 

a.  ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de 

cliënt ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van 

het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met 

hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking 

van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene voorzieningen kan 

verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend 

met de uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende 

bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt 

gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen 

leefomgeving kan blijven, of 

b.  ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving van 

de cliënt met psychische of psychosociale problemen en de cliënt die de 

thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn 

veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, voor zover de cliënt deze problemen 

naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, 

met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan 

wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of 

wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de 

uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan 

het voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of opvang en 

aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zo zich 

snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 

3.  Als het college van oordeel is dat een cliënt zijn hulpvraag redelijkerwijs van te voren 

had kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen, kan het college 

besluiten dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening met 

betrekking tot zelfredzaamheid of participatie. 

4. Ten aanzien van een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid en 

participatie geldt dat een cliënt alleen voor een maatwerkvoorziening in aanmerking 

komt als: 
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a.  de noodzaak tot ondersteuning voor de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar 

was, en 

b.  de voorziening voorzienbaar was, maar van de cliënt redelijkerwijs niet verwacht 

kon worden maatregelen te hebben getroffen die de hulpvraag overbodig had 

gemaakt. 

5.  Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het 

college verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte 

voorziening technisch is afgeschreven,  

a.  tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van 

omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;  

b.  tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, 

of  

c.  als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de 

behoefte van de cliënt aan maatschappelijke ondersteuning. 

6.  Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de 

goedkoopst adequate voorziening. 

Artikel 9.  Advisering 

Het college kan een door hem daartoe aangewezen adviesinstantie om advies vragen als 

het dit van belang acht voor de beoordeling tijdens het onderzoek naar een 

maatwerkvoorziening. 

Artikel 10.  Inhoud beschikking  

1.  In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval 

aangegeven of deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt en wordt 

tevens aangegeven hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt. 

2.  Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura wordt in de beschikking 

in ieder geval vastgelegd: 

a.  welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is; 

b.  wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is; 

c.  hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing, en 

d.  welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn. 

3.  Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wordt in 

de beschikking in ieder geval vastgelegd: 

a.  voor welk resultaat het pgb kan worden aangewend; 
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b.  welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb; 

c.  wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen; 

d.  wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld, en 

e.  de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb. 

4.  Als sprake is van een te betalen bijdrage wordt de cliënt daarover in de beschikking 

geïnformeerd. 

Artikel 11.  Regels voor pgb 

1.  Het college verstrekt een pgb in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de wet. 

2.  Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet verstrekt het college 

geen pgb voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te 

gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was. 

3.  De hoogte van een pgb: 

a.   wordt vastgesteld aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij 

het pgb gaat besteden; 

b.  wordt berekend op basis van een prijs of tarief waarmee redelijkerwijs is 

verzekerd dat het pgb toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief 

goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die 

tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien 

nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en 

c.  bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst 

adequate in de gemeente beschikbare maatwerkvoorziening in natura. 

4. Het college stelt nadere regels ten aanzien van de berekeningswijze van pgb’s. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van zorg en 

ondersteuning en, voor zover van toepassing, in ieder geval in verband met de te 

bieden deskundigheid EN/OF het vereiste opleidingsniveau EN/OF er gewerkt wordt 

volgens toepasselijke professionele of kwaliteitsstandaarden.  

5. Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen, 

woningaanpassingen en andere maatregelen betrekken van een persoon die behoort 

tot het sociale netwerk als:  

a.  deze persoon hiervoor een tarief hanteert dat niet hoger is dan het op grond van 

het derde en vierde lid gehanteerde tarief, en 

b.  tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit het pgb worden betaald. 
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Artikel 12a. Bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen 

1. Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de kosten voor het gebruik van de HHT 

Diensten Thuis ter hoogte van € 5,00 per uur. 

2. Het maximaal in te kopen aantal uren HHT Diensten Thuis per cliënt bedraagt twee 

uur per week. 

3. De in het eerste lid genoemde bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2017 en 

kunnen ieder opvolgend kalenderjaar door het college gewijzigd worden aan de hand 

van ontwikkeling van de consumenten-prijsindex. De berekende bedragen worden 

naar beneden afgerond op een veelvoud van€ 0,2. 

4. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, draagt het college zorg voor de 

kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde bedragen. 

Artikel 12b. Bijdrage in de kosten voor maatwerkvoorzieningen 

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening 

(zowel in natura als in de vorm van een pgb), zolang de cliënt van de 

maatwerkvoorziening in natura gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het 

pgb wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en 

zijn echtgenoot. 

2. De bijdrage, dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tenzij 

overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een lagere 

bijdrage is verschuldigd.  

3. In afwijking van artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 kan het 

college voor bepaalde doelgroepen een lagere kostprijs voor de berekening van de 

eigen bijdrage in nadere regels vaststellen.  

4. De kostprijs van een: 

a. maatwerkvoorziening in natura wordt bepaald door een aanbesteding, na 

consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder; 

b. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb. 

5. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden de 

bijdragen voor een maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een pgb door 

het CAK vastgesteld en geïnd. 

6. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een pgb ten 

behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is verschuldigd door 

de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 

394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is toegewezen, en 

degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een 

cliënt. 
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Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 

1.  Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking 

tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door: 

a.  het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt; 

b.  het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg; 

c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader 

van het leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de 

professionele standaard; 

d. voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de kwaliteit van de 

voorzieningen en de deskundigheid van beroepskrachten tenminste voldoen aan 

de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de in de toepasselijke sector 

erkende keurmerken. 

2.  Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving 

van deze eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks 

cliëntervaringsonderzoek, en het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse 

controleren van de geleverde voorzieningen. 

Artikel 14. Meldingsregeling calamiteiten en geweld 

1.  Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten 

bij de verstrekking van een voorziening door een aanbieder en wijst een 

toezichthoudend ambtenaar aan. 

2.  Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft 

voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de 

toezichthoudend ambtenaar. 

3.  De toezichthoudend ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, van de wet, doet onderzoek 

naar de calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over het 

voorkomen van verdere calamiteiten en het bestrijden van geweld. 

Artikel 15. Voorkoming en bestrijding van ten onrechte ontvangen maatwerk-

voorzieningen en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 

1. Het college informeert cliënten of hun vertegenwoordiger in begrijpelijke 

bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een 

maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een pgb zijn verbonden en over de 

mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. 

2. Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet doet een cliënt aan het college op verzoek of 

onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, 

waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot 

heroverweging van een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet. 
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3.  Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet kan het college een beslissing als bedoeld in 

artikel 2.3.5 of 2.3.6 van de wet herzien dan wel intrekken als het college vaststelt 

dat:  

a.  de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van 

juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;  

b.  de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een 

pgb is aangewezen;  

c.  de maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een pgb niet meer 

toereikend is te achten;  

d.  de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening in natura of in de 

vorm van pgb verbonden voorwaarden, of  

e.  de cliënt de maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een pgb niet of 

voor een ander doel gebruikt.  

4.  Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het 

pgb binnen 6 maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de 

voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden. 

 5.  Als het college een beslissing op grond van het derde lid, onder a, heeft ingetrokken 

en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk 

heeft plaatsgevonden, kan het college van de cliënt en degene die daaraan 

opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde 

vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte 

genoten pgb.  

6.  Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan 

deze voorziening worden teruggevorderd. 

7.  Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze 

voorziening worden teruggevorderd. 

Artikel 15a. Opschorting betaling uit het pgb 

Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een 

geheel of gedeeltelijke opschorting voor ten hoogste dertien weken van betalingen uit het 

pgb als er ten aanzien van een cliënt een ernstig vermoeden is gerezen dat er sprake is 

van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.3.10, eerste lid, onder a, d of e, van de 

wet. 
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Artikel 15b. Onderzoek naar kwaliteit en recht- en doelmatigheid maatwerk-

voorzieningen  

Het college onderzoekt, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van 

maatwerkvoorzieningen in natura en in de vorm van een pgb met het oog op de 

beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan. 

Artikel 16. Jaarlijkse waardering mantelzorgers  

1. De jaarlijkse blijk van waardering heeft een waarde van ten hoogste € 100  per 

mantelzorger en wordt door het college jaarlijks na overleg met het regionale 

steunpunt Mantelzorg & Meer vastgesteld en afgestemd op het beschikbare budget.  

2. Het college kan bij nadere regeling vaststellen op welke wijze zorg wordt gedragen 

voor de jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de 

gemeente. 

Artikel 17. Tegemoetkoming personen met een beperking of chronische 

problemen 

1. Het college kan in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 

van de wet, op aanvraag aan personen met een beperking of chronische psychische 

of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke 

meerkosten hebben een tegemoetkoming verstrekken ter ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en de participatie.  

2. De tegemoetkoming voor: 

a. individuele taxikosten bedraagt jaarlijks maximaal:    € 1.179,60;  

b. individuele rolstoeltaxikosten bedraagt jaarlijks maximaal:  € 2.425,60;  

c. gebruik eigen auto bedraagt jaarlijks maximaal:    € 1.179,60; 

d. gebruik bruikleenauto bedraagt jaarlijks maximaal:    € 1.065,80; 

e. verhuiskosten alleenstaande bedraagt maximaal:    € 1.665,80; 

f. verhuiskosten 2 persoonshuishouden bedraagt maximaal:   € 2.217,20; 

g. verhuiskosten per inwonend kind <18 jaar bedraagt maximaal: €    279,60; 

h. aanschaf/onderhoud sportvoorziening bedraagt maximaal per 3 jaar:€ 2.903,60. 

3. De in het tweede lid genoemde bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2017 en 

kunnen ieder opvolgend kalenderjaar door het college gewijzigd worden aan de hand 

van ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De berekende bedragen worden 

naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,2. 
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4. Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, draagt het college zorg voor de 

kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde bedragen. 

5. Op aanvraag kan het college aan een persoon met een beperking of chronisch 

psychische of psychosociale problemen en die daarmee verband houdende 

aannemelijke meerkosten hebben en die een inkomen hebben lager dan 130% van 

het toepasselijk sociaal minimum, een vergoeding van de premie van de 

gemeentelijke collectief aanvullende verzekering (CAV) van Zorg en Zekerheid 

toekennen.  

Artikel 18. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden  

1.  Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de 

vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren diensten, in 

ieder geval rekening met: 

a.  de aard en omvang van de te verrichten taken; 

b.  een redelijke toeslag voor overheadkosten; 

c. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als 

gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg; 

d.  kosten voor bijscholing van het personeel; 

e.  de kosten van de beroepskracht, waaronder de loonkosten en overige kosten 

voortvloeiend uit de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst, de kosten 

van wettelijke verplichtingen ter zake van de arbeid en de overige kosten van 

wettelijke verplichtingen verbonden aan het leveren van een dienst. 

2.  Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de 

vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren overige 

voorzieningen, in ieder geval rekening met:  

a.  de marktprijs van de voorziening, en 

b.  de eventuele extra taken die in verband met de voorziening van de leverancier 

worden gevraagd, zoals:  

 aanmeten, leveren en plaatsen van de voorziening;  

 instructie over het gebruik van de voorziening; 

 onderhoud van de voorziening, en  

 verplichte deelname in bepaalde samenwerkingsverbanden (bijv. sociaal 

wijkteams).   

  



RAADSBESLUIT 
 
 
 
 
 

 

Artikel 19. Klachtregeling  

1.  Het college stelt een regeling vast voor afhandeling van klachten van cliënten die 

betrekking hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen als 

bedoeld in deze verordening.  

2.  Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten 

ten aanzien van alle voorzieningen . 

3.  Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving 

van de klachtregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de 

aanbieders, en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. 

Artikel 20. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke 

ondersteuning  

1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van cliënten over 

voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn 

ten aanzien van alle maatwerkvoorzieningen. Het college bepaalt bij nadere regeling 

ten aanzien van welke maatwerkvoorzieningen aanbieders een regeling voor 

medezeggenschap van cliënten moeten vaststellen.  

2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving 

van de medezeggenschapsregelingen van aanbieders door periodieke overleggen 

met de aanbieders en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.  

Artikel 21.  Betrekken van ingezetenen bij het beleid  

1. Het college stelt ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun 

vertegenwoordigers, in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende 

maatschappelijke ondersteuning te doen, vroegtijdig gevraagd en ongevraagd advies 

uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen 

betreffende maatschappelijke ondersteuning, en voorziet hen van ondersteuning om 

hun rol effectief te kunnen vervullen. 

2.  Het college zorgt ervoor dat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun 

vertegenwoordigers, kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij 

onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de 

voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie. 

3.  Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het eerste en tweede lid.  
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Artikel 22. Intrekking oude verordening en overgangsrecht 

1.  De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2015 

wordt ingetrokken. 

2.  Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de 

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2015, 

totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit waarmee 

deze voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken.  

3.  Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning Ouder-Amstel 2015 en waarop nog niet is beslist bij het in werking 

treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens deze verordening.   

4.  Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2015, wordt beslist met inachtneming 

van die verordening.   

Artikel 23. Inwerkingtreding en citeertitel  

1.  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van deze 

verordening. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Ouder-Amstel 2017. 

 

Ouder-Amstel, 16 februari 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2017 

Algemeen 

Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

(hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en – met 

toepassing van een budgetkorting – financiële decentralisatie naar gemeenten van een 

aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ). Deze taken 

worden toegevoegd aan het takenpakket dat al bij gemeenten lag onder de ‘oude’ Wet 

maatschappelijke ondersteuning. Hierbij wordt deels voortgeborduurd op de weg die met 

die wet al was ingezet. Er wordt bekeken wat redelijkerwijs verwacht mag worden van de 

cliënt en zijn sociaal netwerk, vervolgens zal waar nodig de gemeente in aanvulling 

hierop hem in staat stellen gebruik te maken van een algemene voorziening of – als dat 

niet volstaat – een maatwerkvoorziening waarmee een bijdrage wordt geleverd aan zijn 

mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig te 

functioneren in de maatschappij.  

Er dient telkens een zorgvuldige toegangsprocedure doorlopen te worden om de 

hulpvraag van de cliënt, zijn behoeften en de gewenste resultaten helder te krijgen, om 

te achterhalen wat de cliënt op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, mantelzorg of met 

hulp van zijn sociaal netwerk dan wel door het verrichten van maatschappelijk nuttige 

activiteiten kan doen om zijn zelfredzaamheid en participatie te handhaven of 

verbeteren, om te bepalen of zo nodig met gebruikmaking van een algemene voorziening 

kan worden volstaan, of dat een maatwerkvoorziening nodig is, en of sprake is van een 

voorliggende of andere voorziening die niet onder de reikwijdte van de Wmo 2015 valt. 

De Wmo 2015 en deze verordening leggen deze toegangsprocedure daarom in 

hoofdlijnen vast. Want waar het recht op compensatie dat bestond onder de ‘oude’ Wet 

maatschappelijke ondersteuning is komen te vervallen, wordt een recht op een 

zorgvuldige, tweezijdige procedure daartegenover gesteld. Een dergelijke procedure die 

bovendien goed wordt uitgevoerd, zal telkens tot een juist eindoordeel moeten leiden; 

ondersteuning waar ondersteuning nodig is.  

Indien de cliënt van mening is dat het college hem ten onrechte geen 

maatwerkvoorziening verstrekt of dat de maatwerkvoorziening onvoldoende bijdraagt 

aan de zelfredzaamheid of participatie, of dat hem opvang of beschermd wonen ten 

onrechte wordt onthouden, kan betrokkene daartegen vanzelfsprekend bezwaar maken 

en daarna eventueel in beroep gaan tegen de beslissing op zijn bezwaar. De rechter zal 

toetsen of de gemeente zich heeft gehouden aan de voorgeschreven procedures, het 

onderzoek naar de omstandigheden van betrokkene op adequate wijze heeft verricht en 

of de ondersteuning een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie 

waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang 

mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. 

De Wmo 2015 en deze verordening leggen veel bevoegdheden bij het college. De 

uitvoering hiervan zal echter in de regel namens het college gedaan worden (in mandaat) 

door deskundige consulenten, ambtenaren of bijvoorbeeld aanbieders. Waar in deze 

verordening en in de wet ‘het college’ staat, kan het college deze bevoegdheid namelijk 

mandateren aan ondergeschikten dan wel niet-ondergeschikten op grond van de 
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algemene regels van de Awb. Op grond van artikel 2.6.3 van de wet kan het college de 

vaststelling van rechten en plichten van de cliënt echter alleen mandateren aan een 

aanbieder. Zie voor de definitie van ‘aanbieder’ de toelichting onder artikel 1. Deze 

beperking geldt alleen voor mandatering aan niet-ondergeschikten. Het college kan de 

vaststelling van rechten en plichten ook aan ondergeschikten mandateren. 

De Wmo 2015 schrijft in artikel 2.1.3, eerste lid, voor dat de gemeente per verordening 

de regels dient vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte 

gemeentelijk beleidsplan met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. In de 

verordening dient overeenkomstig de artikelen 2.1.3, tweede tot en met vierde lid, 2.1.4, 

derde en zevende lid, en 2.1.6 van de Wmo 2015 in ieder geval bepaald te worden: 

-  op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliënt voor 

een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of 

opvang in aanmerking komt;  

-  op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld; 

-  welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, inclusief eisen met 

betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten;  

-  ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor de afhandeling van klachten 

van cliënten vereist is; 

-  ten aanzien welke voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van cliënten 

over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn 

vereist is;  

-  op welke wijze ingezeten, waaronder cliënten of hun vertegenwoordigers, worden 

betrokken bij uitvoering van de wet, voorstellen voor beleid kunnen doen, gevraagd 

en ongevraagd advies kunnen uitbrengen over verordeningen en beleidsvoorstellen, 

worden voorzien van ondersteuning en deel kunnen nemen aan periodiek overleg; 

-  op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt berekend; en 

-  op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor 

de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. 

Ook dient de gemeente overeenkomstig de artikelen 2.1.3, derde lid, en 2.6.6, eerste lid, 

van de Wmo 2015 per verordening regels te stellen:  

-  voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of 

een persoonsgebonden budget, en van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet; 

-  ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering en de 

eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening, waar het college ten 

aanzien daarvan de uitvoering van de Wmo 2015 door derden laat verrichten. Hierbij 

dient rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de beroepskrachten 

en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. 
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Daarnaast kan de gemeente op grond van de artikelen 2.1.4, eerste en tweede lid, 2.1.5, 

eerste lid, 2.1.7 en 2.3.6, derde lid, van de Wmo 2015: 

-  bepalen dat cliënten voor algemene voorzieningen, niet zijnde cliëntondersteuning, 

en maatwerkvoorzieningen een bijdrage verschuldigd zullen zijn; 

-  de hoogte van de bijdrage voor de verschillende soorten van voorzieningen, ook 

wanneer de cliënt de ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget, 

in de verordening verschillend vaststellen. Hierbij kan tevens worden bepaald dat op 

de bijdrage een korting wordt gegeven voor personen die behoren tot daarbij aan te 

wijzen groepen en dat de bijdrage afhankelijk is van het inkomen en het vermogen 

van de cliënt en zijn echtgenoot; 

-  bepalen dat de bijdragen voor opvangvoorzieningen door een andere instantie dan 

het CAK wordt vastgesteld en geïnd; 

-  bepalen dat in geval van een minderjarige cliënt die niet zelf de eigenaar is van de 

woning, een bijdrage wordt opgelegd aan diens onderhoudsplichtige ouders en 

degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de cliënt 

uitoefent; 

-  bepalen dat aan personen met een beperking of chronische psychische of 

psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten 

hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en de participatie, en vaststellen welke de toepasselijke grenzen zijn 

met betrekking tot de financiële draagkracht; 

-  bepalen onder welke voorwaarden betreffende het tarief de persoon aan wie een 

persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de ondersteuning kan inkopen van een 

persoon die behoort tot het sociale netwerk. 

Artikel 2.1.3, tweede lid, van de Wmo 2015 biedt verder ruimte om met inachtneming 

van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015 andere regels te stellen. Deze 

verordening maakt hier spaarzaam gebruik van om een meer compleet beeld te geven 

van de rechten en plichten van burgers en de gemeente. 

Deze verordening kan niet los worden gezien van het beleidsplan, dat de raad op grond 

van artikel 2.1.2 van de Wmo 2015 eveneens dient vast te stellen. In dit beleidsplan 

wordt het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot 

maatschappelijke ondersteuning vastgelegd.  

Artikelsgewijs 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Een algemeen gebruikelijke voorziening is bijvoorbeeld een elektrische fiets. 

’Gebruikelijke hulp’ is niet in de verordening, maar in de wet gedefinieerd en is 

bijvoorbeeld de hulp van een partner van de cliënt. Zie ook de wettelijke definitie 

hieronder. 
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Het gesprek is het mondeling contact na een melding waarin het college met degene die 

maatschappelijke ondersteuning vraagt zijn gehele situatie inventariseert ten aanzien 

van zijn mogelijkheden om op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of 

met hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk dan wel met gebruikmaking van 

voorliggende voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene 

voorzieningen of maatwerkvoorzieningen zijn zelfredzaamheid of participatie te 

verbeteren of te voorkomen dat hij gebruik moet maken van beschermd wonen of 

opvang. 

Het aantal definities van artikel 1 is beperkt aangezien de wet (in artikel 1.1.1) al een 

flink aantal definities kent die ook bindend zijn voor deze verordening. Voor de 

duidelijkheid zijn een aantal belangrijke wettelijke definities hieronder weergegeven. 

-  aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is 

een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren; 

-  algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand 

onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de 

gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning;  

-  begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en 

participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan 

blijven; 

-  cliënt: persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een 

maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt of door of namens 

wie een melding is gedaan als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid;  

-  cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en 

algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en 

participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het 

gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 

onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;  

-  gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid 

mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere 

huisgenoten;  

-  maatschappelijke ondersteuning:  

1. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 

toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een 

beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en 

bestrijden van huiselijk geweld,  

2. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 

beperking of met chronische psychische of psycho-sociale problemen zoveel mogelijk 

in de eigen leefomgeving, 

3. bieden van beschermd wonen en opvang;  



RAADSBESLUIT 
 
 
 
 
 

 

-  maatwerkvoorziening: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van 

een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en 

andere maatregelen: 

1. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een 

instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, 

alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen, 

2. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke 

vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen, 

3. ten behoeve van beschermd wonen en opvang;  

- mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, 

opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige 

diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een 

tussen personen bestaande sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van 

een hulpverlenend beroep; 

- participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer;  

- persoonsgebonden budget: bedrag waaruit namens het college betalingen worden 

gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen 

die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft 

betrokken;  

- sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de 

cliёnt een sociale relatie onderhoudt;  

-  vertegenwoordiger: persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt die 

niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter 

zake; 

-  voorziening: algemene voorziening of maatwerkvoorziening;  

-  zelfredzaamheid: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene 

dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. 

Ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent een aantal (definitie)bepalingen 

die voor deze verordening van belang zijn, zoals: ‘aanvraag’ (artikel 1:3, derde lid): een 

verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen, en ‘beschikking’ (artikel 

1:2).  

Artikel 2. Melding hulpvraag  

Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen en kan 

worden gezien als een uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.1.3, 

eerste lid en tweede lid, onder a, van de wet. Daarbij is onder meer bepaald dat de 

gemeente bij verordening in ieder geval bepaalt op welke wijze een cliënt in aanmerking 

komt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd 

wonen of opvang. 

In artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet wordt al bepaald dat indien bij het college melding 

wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, het college deze 
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melding onderzoekt. Deze bepaling verankert ook in de verordening dat bij het college 

een melding kan worden gedaan en door wie. In artikel 2.3.2, negende lid, van de wet is 

bepaald dat een aanvraag niet kan worden gedaan dan nadat (naar aanleiding van de 

melding) onderzoek is uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de 

termijn van zes weken. 

Het eerste lid bevat regels voor de verplichte meldingsprocedure. De melding is vormvrij 

en kan schriftelijk, elektronisch, mondeling of telefonisch bij het college worden gedaan. 

Zie de algemene toelichting over mandatering door het college.  

In artikel 2:15 van de Awb is bepaald dat een aanvraag elektronisch (onder meer per 

email) kan worden gedaan indien het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze 

weg geopend is. De melding kan ‘door of namens de cliënt’ worden gedaan. Dit kan ruim 

worden opgevat. Naast de cliënt kan bijvoorbeeld diens vertegenwoordiger, 

mantelzorger, partner, familielid, buurman of andere betrokkene de melding doen.  

In het eerste lid is met gebruik van de in artikel 1 gedefinieerde term ‘hulpvraag’ een 

afbakeningsbepaling gegeven. Een persoon met een hulpvraag die op grond van een 

andere wet kan worden beantwoord, kan direct en gericht worden doorverwezen. Te 

denken valt hier bijvoorbeeld aan de Zorgverzekeringswet, de Wet werk en bijstand en 

de Leerplichtwet. Zie ook de tekst en toelichting van artikel 8, tweede lid. 

In het tweede lid is de verplichte ontvangstbevestiging verankerd (artikel 2.3.2, eerste 

lid, slotzin, van de wet). Conform artikel 4:3a van de Awb is het bestuursorgaan 

gehouden een elektronisch ingediende aanvraag te bevestigen. Dat kan dan – en ligt 

voor de hand – ook elektronisch. Indien de melding mondeling of telefonisch is gedaan, 

zou dit ook kunnen worden afgesproken.  

Aangezien het onderzoek na een melding maximaal zes weken mag beslaan (zie artikel 

2.3.2, eerste lid, van de wet), is registratie en ontvangstbevestiging van de melding ook 

in het kader van deze termijn van belang. 

In het derde lid is overeenkomstig artikel 2.3.3 van de wet een uitzondering vervat voor 

spoedeisende gevallen. Het college is op grond van de wet verplicht in dergelijke gevallen 

een passende tijdelijke maatwerkvoorziening te verstrekken in afwachting van de 

uitkomsten van het onderzoek dat volgt na de melding. 

Artikel 3. Cliëntondersteuning 

Het eerste lid is een uitwerking van de wettelijke verplichting van het college in artikel 

2.2.4, eerste lid, onder a, en tweede lid, van de wet. De wet adresseert het college 

rechtstreeks en vraagt niet om hierover bij verordening een regeling op te stellen. De 

bepaling uit de wet is toch in de verordening opgenomen vanwege het belang om in de 

verordening een compleet overzicht van rechten en plichten van cliënten te geven. 

Hierbij is benadrukt dat de cliëntondersteuning op grond van de wet voor de cliënt 

kosteloos is. In de memorie van toelichting bij artikel 2.2.4 van de wet (Kamerstukken II 

2013/14, 33 841, nr. 3) is vermeld dat gemeenten hiermee de opdracht hebben in ieder 

geval een algemene voorziening voor cliëntondersteuning te realiseren, waar burgers 
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informatie en advies over vraagstukken van maatschappelijke ondersteuning en hulp bij 

het verkrijgen daarvan kunnen krijgen. Ook uitgebreide vraagverheldering alsmede 

kortdurende en kort cyclische ondersteuning bij het maken van keuzes op diverse 

levensterreinen maken daarvan deel uit. 

In het tweede lid is overeenkomstig artikel 2.3.2, derde lid, van de wet bepaald dat het 

college de betrokkene na de melding van de hulpvraag inlicht over de mogelijkheid van 

gratis cliëntondersteuning. 

Artikel 4. Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan 

Deze bepaling is hier opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen. Het 

eerste lid dient ter ambtelijke voorbereiding van het gesprek op basis van de melding 

waarbij in samenspraak met de cliënt bekende gegevens in kaart worden gebracht en 

cliënten niet worden belast met vragen over zaken die bij de gemeente al bekend zijn. 

Dit vooronderzoek kan afhankelijk van de inhoud van de melding meer of minder 

uitgebreid zijn en omvat ook het in samenspraak met de belanghebbende afspreken van 

een datum, tijd en plaats voor het gesprek. Tijdens het gesprek kunnen op basis van dit 

vooronderzoek ook al wat concrete vragen worden gesteld of aan de cliënt worden 

verzocht om nog een aantal stukken over te leggen.  

De verplichting tot het overleggen van stukken, zoals vermeld in het tweede lid, is 

opgenomen overeenkomstig artikel 2.3.2, zevende lid, van de wet. In het kader van de 

rechtmatigheid is het op grond van artikel 2.3.4 van de wet in ieder geval verplicht om 

de identiteit van de cliënt vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in 

artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en is de cliënt die een aanvraag doet voor 

een maatwerkvoorziening ook verplicht dat document ter inzage te geven. Bij de 

gegevensverzameling op grond van het eerste en tweede lid zullen de grenzen van de 

Wet bescherming persoonsgegevens in acht genomen moeten worden. 

Op grond van het derde lid kan worden afgezien van het vooronderzoek indien dat een 

onnodige herhaling van zetten zou betekenen. 

In het vierde lid is overeenkomstig artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet de verplichting 

voor het college opgenomen om informatie te verschaffen over de mogelijkheid voor de 

cliënt om een persoonlijk plan op te stellen en deze aan het college te overhandigen. Zie 

ook artikel 5, tweede lid.  

Artikel 5. Gesprek 

Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen en kan 

worden gezien als een uitwerking van de verplichte delegatiebepaling van artikel 2.1.3, 

eerste lid en tweede lid, onder a, van de wet, waarbij onder meer is bepaald dat de 

gemeente bij verordening in ieder geval regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van het in artikel 2.1.2 bedoelde plan en de door het college te nemen 

besluiten of te verrichten handelingen.  
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De onderdelen van het eerste lid zijn overeenkomstig de opsomming in artikel 2.3.2 van 

de wet opgenomen. In artikel 2.3.2, eerste lid, wordt niet de aanduiding “het gesprek” 

gebruikt maar “een onderzoek in samenspraak met degene door of namens wie de 

melding is gedaan en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens 

vertegenwoordiger”. De memorie van toelichting op deze bepaling (Kamerstukken II 

2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 143) verduidelijkt dat voor een zorgvuldig onderzoek veelal 

sprake zal zijn van enige vorm van persoonlijk contact met betrokkene of een 

vertegenwoordiger van betrokkene, aangezien daardoor een adequaat totaalbeeld van de 

betrokkene en zijn situatie verkregen kan worden. Het eerste lid bepaalt daarom dat het 

onderzoek moet plaatsvinden in samenspraak met betrokkene. De vorm van het 

onderzoek is vrij. 

In het eerste lid is verder benadrukt dat het gesprek met de cliënt wordt gevoerd door 

deskundigen (namens het college). Het gesprek vindt zo mogelijk bij de cliënt thuis 

plaats. Indien woningaanpassingen nodig zijn, is dat zeker essentieel om de thuissituatie 

goed te kunnen beoordelen en doeltreffende oplossingen te vinden. 

In onderdeel b is als onderwerp van gesprek ‘het gewenste resultaat van het verzoek om 

ondersteuning’ opgenomen. Dit is belangrijk omdat in de woorden van de nota naar 

aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34, blz. 183) “de 

ultieme toetssteen of de maatschappelijke ondersteuning effectief is geweest, ligt in de 

beantwoording van de vraag of de cliënt zelf vindt dat de verleende maatschappelijke 

ondersteuning heeft bijgedragen aan een verbetering van zijn zelfredzaamheid of 

participatie. In het wetsvoorstel Wmo 2015 staat het bereiken van dit resultaat centraal”. 

In het tweede lid is overeenkomstig artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet verankerd dat het 

college een door of namens de cliënt ingediend persoonlijk plan betrekt bij het 

onderzoek.  

Het gesprek is hoofdregel en hoeft uiteraard niet plaats te vinden als dit niet nodig is (zie 

het vierde lid). Het kan bijvoorbeeld om een cliënt gaan die al bekend is bij de gemeente 

en een eenvoudige ‘vervolgvraag’ heeft.  

Artikel 6. Verslag 

Deze bepaling is opgenomen in het belang van een zorgvuldige dossiervorming en een 

zorgvuldige procedure en is overeenkomstig artikel 2.3.2, vijfde lid, van de wet 

opgenomen.  

Het eerste lid borgt dat altijd verslag wordt opgemaakt. De invulling van deze 

verslagplicht is vormvrij. Hierbij kan worden voortgeborduurd op de praktijk van de 

Wmo. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, p. 32-33) 

staat dat de gemeente aan de cliënt een weergave van de uitkomsten van het onderzoek 

verstrekt om hem in staat te stellen een aanvraag te doen voor een 

maatwerkvoorziening. Dat moet in beginsel schriftelijk. Een goede weergave maakt het 

voor de gemeente inzichtelijk om een juiste beslissing te nemen te nemen op een 

aanvraag en draagt bij aan een inzichtelijke communicatie met de cliënt. Uiteraard zal de 

weergave van de uitkomsten van het onderzoek variëren met de uitkomsten van het 
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onderzoek. Zo zal de weergave van het onderzoek bijvoorbeeld heel beperkt kunnen zijn 

als de cliënt van mening is goed geholpen te zijn en de uitkomst is dat geen aanvraag 

van een maatwerkvoorziening noodzakelijk is. Bij meer complexe onderzoeken zal 

uiteraard een uitgebreidere weergave noodzakelijk zijn. Desgewenst kan de gemeente de 

schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek ook gebruiken als een met 

de cliënt overeengekomen plan (arrangement) voor het bevorderen van zijn 

zelfredzaamheid en participatie waarin de gemaakte afspraken en de verplichtingen die 

daaruit voortvloeien, zijn vastgelegd. Het is in dat geval passend dat het college en de 

cliënt dit plan ondertekenen. Indien een persoonlijk plan is overhandigd, wordt dit plan 

ook opgenomen of toegevoegd aan het verslag. 

Soms kan een verslag al direct worden meegegeven, maar vaak zal dit toch nog moeten 

worden uitgewerkt en gaat daar enige tijd  overheen. Op grond van artikel 2.3.2. lid 1 

van de Wmo 2015 vindt het onderzoek naar aanleiding van de melding uiterlijk binnen 6 

weken plaats. Daarom begint het tweede lid met de zinsnede “Binnen maximaal 6 weken 

na de melding”. Het kan overigens ook zijn dat na een gesprek de cliënt bijvoorbeeld nog 

onderzoekt wat er in zijn omgeving mogelijk is, bijvoorbeeld of hij met iemand kan 

meerijden om boodschappen te doen, of dat hij nog een aanvullende opmerking heeft. 

Ook dan is extra tijd na het gesprek nuttig. 

Artikel 7. Aanvraag 

Ook deze bepaling is een uitwerking van artikel 2.1.3, eerste lid, en tweede lid, onder a, 

van de wet, waarbij is bepaald dat de gemeente bij verordening in ieder geval bepaalt op 

welke wijze wordt vastgesteld of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor 

zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt. De wet 

bepaalt dat het college binnen twee weken na de ontvangst van de aanvraag de 

beschikking moet geven (artikel 2.3.5, tweede lid). In de Awb worden regels gegeven 

omtrent de aanvraag. Deze verordening wijkt daarvan niet af. Op grond van artikel 4:1 

van de Awb wordt een aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend 

bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen (hier het college), 

tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.  

In het eerste lid is aangegeven dat naast de cliënt alleen een daartoe door hem 

gemachtigd persoon of een vertegenwoordiger (zie voor een definitie van 

vertegenwoordiger de toelichting onder artikel 1) een aanvraag kan indienen. Dit is 

minder ruim dan de kring van personen rond de cliënt die een melding kan doen. Zie 

hiervoor artikel 2 en de toelichting daarbij. Aangezien het hier gaat om de formele 

aanvraag om een beschikking in de zin van de Awb, is hier de formele eis van machtiging 

of vertegenwoordiging gesteld.  

Een aanvraag die niet is ingediend met gebruikmaking van een aanvraagformulier hoeft 

niet in behandeling genomen te worden. 

Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten is in het tweede lid de mogelijkheid 

opgenomen om een door de cliënt ondertekend verslag als aanvraag aan te merken. 
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Artikel 8.Criteria voor een maatwerkvoorziening 

In artikel 2.1.3, tweede lid, onder a, van de wet is bepaald dat de raad bij verordening 

moet aangeven op basis van welke criteria het college kan vaststellen of een cliënt voor 

een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of 

opvang in aanmerking komt. In de memorie van toelichting op deze bepaling 

(Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 134) wordt aangegeven dat het bij het 

verstrekken van een maatwerkvoorziening op maatwerk aankomt. Gemeentelijke vrijheid 

is nodig omdat de behoeften van inwoners per gemeente kunnen verschillen en de 

sociale en fysieke infrastructuur per gemeente anders is. Ook het aanbod van algemene 

voorzieningen is niet in iedere gemeente gelijk. Het is daarom niet mogelijk of wenselijk 

dat in de verordening limitatief wordt geregeld welke maatwerkvoorzieningen zullen 

worden verstrekt. De gemeente moet wel aan de hand van geschikte en toepasbare 

criteria meer in detail en concreet nader afbakenen in welke gevallen iemand een 

maatwerkvoorziening kan krijgen. In dit artikel is deze verplichting uitgewerkt.  

Het tweede lid is gebaseerd op artikel 2.3.5, derde en vierde lid, van de wet. Het gebruik 

van ‘of’ tussen de twee onderdelen van het tweede lid maakt duidelijk dat deze 

onderdelen niet cumulatief zijn bedoeld.  

Het derde lid van artikel 8 betreft een ‘kan’-bepaling en weet eveneens zijn grondslag in 

artikel 2.1.3, (eerste lid en) tweede lid, aanhef en onder a, van de wet. In de memorie 

van toelichting is bij artikel 2.3.5, derde lid, van de wet (Kamerstukken II 2013-14, 33 

841, nr. 3, p. 148) opgemerkt dat de maatwerkvoorziening nadrukkelijk een 

hekkensluiter is: 

“Alleen wanneer iemand echt niet zelf of met hulp van zijn omgeving in staat is tot 

zelfredzaamheid of participatie en ook een algemene voorziening geen uitkomst biedt, is 

er een rol voor het college. Dat is niet het geval wanneer het gaat om diensten, 

hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die naar hun aard gebruikelijk 

zijn (fiets, schoonmaakmiddelen, wandelstok, eenvoudige rollator). Wanneer iemand 

beschikt over algemeen gebruikelijke zaken, maar deze in verband met zijn beperking of 

problemen niet meer afdoende zijn, kan aanleiding bestaan om een voorziening te 

treffen. Dat is ook niet het geval als de aanvrager zijn hulpvraag redelijkerwijs van te 

voren had kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen, bijvoorbeeld: 

indien iemand is aangewezen op een rolstoel en een huis koopt waarin veel dure 

aanpassingen moeten worden aangebracht, had het in de rede gelegen dat de aanvrager 

in een al aangepast huis zou zijn gaan wonen.” 

Deze passage in het bijzonder – maar gelezen in samenhang met de verdere 

parlementaire geschiedenis – biedt een onderbouwing om het begrip ‘voorzienbaarheid’ 

in individuele gevallen een rol te laten spelen bij de afwijzing van een 

maatwerkvoorziening. Zoveel volgt ook uit de passages in de parlementaire geschiedenis 

waaruit blijkt dat de wetgever aan heeft willen sluiten bij de huidige rechtspraak op dit 

punt (zie in het bijzonder de nadere memorie van antwoord, Kamerstukken I 2013-14, 

33841, nr. J, p. 18). Hieruit volgt verder dat met artikel 8, derde lid, nadrukkelijk geen 

(verkapte) inkomenstoets is – of kan worden – beoogd. Ook op grond van de wettekst en 

blijkens de parlementaire geschiedenis is hiervoor namelijk uitdrukkelijk geen ruimte 
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gelaten (zie verder de nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2013-14, 

33 841, nr. 34, p. 24). 

Gelet op artikel 2.1.3, eerste lid en tweede lid, aanhef en onder a, van de wet, de 

genoemde wetsgeschiedenis en de huidige jurisprudentie is het van belang een expliciete 

grondslag te hebben voor afwijzing van een maatwerkvoorziening waarbij de 

‘voorzienbaarheid’ een rol speelt. Het derde lid voorziet in een dergelijke grondslag. Gelet 

op de noodzaak tot een individuele beoordeling is de weigeringsgrond als ‘kan-bepaling’ 

vormgegeven; het college van burgemeester en wethouders is daarmee altijd gegeven 

een inhoudelijke afweging te maken bij iedere individuele aanvraag. 

Het vijfde lid van artikel 8 kan er bijvoorbeeld toe leiden dat als maatwerkvoorziening 

niet een woningaanpassing wordt verstrekt maar een verhuisverkostengoeding. De 

woningaanpassing kan dermate kostbaar zijn dat het college het primaat van verhuizing 

hanteert. 

Artikel 9. Advisering 

Het college kan extern advies inwinnen indien dat voor de beoordeling van een aanvraag 

nodig is; als dat de enige mogelijkheid is om een zorgvuldig onderzoek naar de aanvraag 

te doen, is het zelfs in zekere zin verplicht.  

Het is bij de adviesaanvraag van belang dat hierbij een heldere vraag of afgebakende 

opdracht wordt verstrekt, zodat duidelijk is voor de cliёnt en de adviseur welk aanvullend 

onderzoek nog nodig is.  

In artikel 2.3.8, derde lid, van de wet is een medewerkingsplicht opgenomen. De cliёnt is 

verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs 

nodig is voor de uitvoering van deze wet. 

Artikel 10. Inhoud beschikking 

Uitgangspunt van de wet is dat de cliёnt een maatwerkvoorziening in ‘natura’ krijgt. 

Indien gewenst door de cliёnt bestaat echter de mogelijkheid van het toekennen van een 

budget.  

Tweede lid, onder a, en derde lid, onder a: het beoogde resultaat is bijvoorbeeld 

‘mobiliteit’ en niet ‘een scootmobiel’. Zie ook de toelichting op artikel 5, eerste lid, onder 

b. 

Tweede, onder b, en derde lid, onder d: onder ‘duur’ valt ook de termijn waarop een 

voorziening technisch is afgeschreven. 

Het vierde lid dient uitsluitend ter informatie aan de cliënt. Het college neemt niet de 

hoogte van de bijdrage in de kosten in de beschikking op. Dat loopt immers via het CAK, 

evenals de mogelijkheid van bezwaar en beroep daartegen. Zie artikel 12 en artikel 2.14, 

zesde lid, van de wet, waarin is bepaald dat de bijdrage voor een maatwerkvoorziening 
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dan wel een persoonsgebonden budget, met uitzondering van die voor opvang, wordt 

vastgesteld en voor de gemeente geïnd door het CAK. 

Artikel 11. Regels voor pgb  

Het college kan op grond van artikel 2.3.6 van de wet een pgb verstrekken. Als aan alle 

wettelijke voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een verplichting van het college 

worden gesproken. Van belang is dat een pgb alleen wordt verstrekt indien de cliёnt dit 

gemotiveerd vraagt (zie artikel 2.3.6, tweede lid, onder b). Met behoud van de motivatie-

eis wordt geborgd dat duidelijk is dat het de beslissing van de aanvrager zelf is om een 

pgb aan te vragen (zie de toelichting op amendement Voortman c.s., Kamerstukken II 

2013/14, 33 841, nr. 103). 

Het tweede lid geeft aan dat het in beginsel niet mogelijk is om achteraf kosten te 

declareren.  

Het derde en vierde lid berusten op artikel 2.1.3, tweede lid, onder b, van de wet. Hierin 

staat dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald op welke wijze de hoogte van 

een pgb wordt vastgesteld, waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn. In de 

memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 39) is vermeld 

dat de gemeente bijvoorbeeld kan bepalen dat het pgb niet hoger mag zijn dan een 

percentage van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het verlenen van 

adequate ondersteuning in natura. Gemeenten hebben daarmee ook de mogelijkheid om 

differentiatie aan te brengen in de hoogte van het pgb. Gemeenten kunnen verschillende 

tarieven hanteren voor verschillende vormen van ondersteuning en voor verschillende 

typen hulpverleners. Gemeenten kunnen bij het vaststellen van tarieven in de 

verordening bijvoorbeeld onderscheid maken tussen ondersteuning die wordt geleverd 

door het sociale netwerk, door hulpverleners die werken volgens de 

kwaliteitsstandaarden en hulpverleners die dat niet doen (zoals werkstudenten, zzp’ers 

zonder diploma’s e.d.).  

Een aanvraag voor een pgb kan geweigerd worden voor zover de kosten van het pgb 

hoger zijn dan de kosten van de maatwerkvoorziening (artikel 2.3.6, vijfde lid, onder a, 

van de wet). De situatie waarin het door de cliënt beoogde aanbod duurder is dan het 

aanbod van het college betekent dus niet bij voorbaat dat het pgb om die reden geheel 

geweigerd kan worden. Cliënten kunnen zelf bijbetalen wanneer het tarief van de door 

hen gewenste aanbieder duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod. Het 

college kan het pgb slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het 

college voorgestelde aanbod. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen doordat de gemeente 

vanwege inkoopvoordelen maatwerkvoorzieningen al snel goedkoper zal kunnen leveren 

dan wanneer iemand zelf ondersteuning inkoopt met een pgb. Daarbij kan gedacht 

worden aan vervoers- of opvangvoorzieningen. 

Een pgb is gemiddeld genomen ook goedkoper dan zorg in natura omdat er minder 

overheadkosten hoeven te worden meegerekend. De maximale hoogte van een pgb is in 

de verordening begrensd op de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst 

adequate door het college ingekochte maatwerkvoorziening in natura.  
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Het vierde geeft regels voor de wijze van berekening van de hoogte van de bedragen 

voor pgb’s voor afzonderlijke maatwerkvoorzieningen. Bij de onderdelen b tot en met h 

maakt de gemeente onderscheid tussen welke persoon de ondersteuning levert. Een 

vrijwilliger of persoon die niet is opgeleid, ontvangt een lager tarief dan een opgeleid 

persoon.  

Ten aanzien van het vijfde lid is van belang dat in de nota naar aanleiding van het 

verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34) de regering heeft aangegeven dat 

onder dit sociale netwerk ook mantelzorgers kunnen vallen. Wel is de regering van 

mening dat de beloning van het sociale netwerk in elk geval beperkt moet blijven tot die 

gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en 

effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. Overeenkomstig de 

huidige Wmo-praktijk met betrekking tot informele hulp wordt hierbij in ieder geval 

gedacht aan diensten (zorg van mantelzorgers bijvoorbeeld). Informele hulp bij 

hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen is minder goed denkbaar. 

Ingeval ook hiervoor een pgb wordt aangevraagd is voor gemeenten van belang dat 

slechts een pgb wordt verstrekt indien naar het oordeel van het college is gewaarborgd 

dat de in te kopen diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen 

veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt (artikel 2.3.6, tweede lid, onder c, 

van de wet). Bij het beoordelen van de kwaliteit als bedoeld in artikel 2.3.6, tweede lid, 

onder c, van de wet weegt het college mee of de diensten, hulpmiddelen, 

woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel 

waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt (artikel 2.3.6, derde lid, van de 

wet). 

Artikel 12. Regels voor bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene 

voorzieningen  

Deze bepaling geeft uitvoering aan de artikelen 2.1.4, eerste tot en met derde en 

zevende lid, en 2.1.5, eerste lid, van de wet. 

De wet maakt een onderscheid tussen de bijdragen in de kosten van algemene 

voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. De bijdragen in de kosten van algemene 

voorzieningen mag de gemeente bepalen en dit mag kostendekkend zijn. In de nota naar 

aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 34, blz. 95) staat 

hierover dat de regering gemeenten beleidsruimte geeft door hen de mogelijkheid te 

bieden om in de verordening te bepalen welke eigen bijdrage een cliënt verschuldigd is 

voor een algemene voorziening. Bij het bieden van deze beleidsruimte gaat de regering 

ervan uit dat gemeenten hier verstandig mee omgaan en voorzieningen, zoals 

laagdrempelige informatievoorziening uit zal sluiten van eigen bijdragen. Gemeenten 

hebben er zelf belang bij om een algemene voorziening (financieel) laagdrempelig te 

maken, zodat de druk op vaak duurdere maatwerkvoorzieningen wordt beperkt. 

Het totaal van de bijdragen in de kosten van maatwerkvoorzieningen dan wel pgb’s zijn 

gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de kostprijs van de voorzieningen (artikel 2.1.4, 

derde lid, eerste zin, van de wet) en in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zijn regels 

vastgesteld met betrekking tot deze bijdragen (artikel 2.1.4, vierde lid, van de wet). De 
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bijdrageregels in de verordening moeten passen binnen de kaders die het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 stelt. 

De wet verplicht tot het vaststellen van de kostprijs van een maatwerkvoorziening 

(artikel 2.1.4, derde lid, tweede zin). Dat kan op drie manieren en deze zijn vastgelegd in 

de drie onderdelen van het derde lid.  

Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 

Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, tweede 

lid, onder c, van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval wordt 

bepaald welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met 

betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen. 

De regering legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van voorzieningen bij de 

gemeente en de aanbieder. Het is aan de gemeente om in de verordening te bepalen 

welke kwaliteitseisen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen. Die eisen zullen 

ook betrekking kunnen hebben op de deskundigheid van het in te schakelen personeel. 

De regering benadrukt in de memorie van toelichting op artikel 2.1.3, tweede lid, onder 

c, van de wet (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3) dat de kwaliteitseisen die zijn 

vervat in de artikelen 3.1 e.v. van de wet en die zich rechtstreeks tot aanbieders richten, 

daarbij uitgangspunt zijn. De eis dat een voorziening van goede kwaliteit wordt verleend, 

biedt veel ruimte voor de gemeenten om in overleg met organisaties van cliënten en 

aanbieders te werken aan kwaliteitsstandaarden voor de ondersteuning.  

In het eerste lid zijn een aantal voor de hand liggende kwaliteitseisen uitgewerkt. Het in 

het tweede lid genoemde jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek is verplicht op grond van 

artikel 2.5.1, eerste lid, van de wet. 

Artikel 14. Meldingsregeling calamiteiten en geweld 

In artikel 3.4, eerste lid, van de wet is bepaald dat de aanbieder bij de toezichthoudend 

ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1 van de wet onverwijld melding doet van iedere 

calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden en van 

geweld bij de verstrekking van een voorziening. In artikel 6.1 van de wet is bepaald dat 

het college personen aanwijst die zijn belast met het houden van toezicht op de naleving 

van het bepaalde bij of krachtens de wet. 

In aanvulling op het bovenstaande regelt artikel 14 dat er door het college een regeling 

wordt opgesteld over het doen van meldingen en dat de toezichthoudend ambtenaar 

deze meldingen onderzoekt en het college adviseert over het voorkomen van verdere 

calamiteiten en het bestrijden van geweld. Overeenkomstig het vierde lid kan het college 

bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van calamiteiten 

en geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
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Artikel 15. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of 

terugvordering 

Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.3, vierde 

lid, van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval regels worden 

gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een 

maatwerkvoorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de 

wet. 

Het eerste, tweede en vierde lid bevatten een herhaling van hetgeen al in de tekst van 

de wet is opgenomen (artikel 2.3.8, 2.3.10 en 2.4.1). Met opname van deze wettekst in 

de verordening wordt beoogd een compleet beeld te geven van de regels voor de 

bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een pgb, 

alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. 

Het derde lid is een ‘kan’-bepaling. Een pgb wordt verstrekt met de bedoeling dat men 

daarmee een voorziening treft. Als binnen zes maanden na de beslissing tot het 

verstrekken van het pgb nog geen voorziening is getroffen, heeft het college de 

bevoegdheid om de beslissing geheel of gedeeltelijk in te trekken. Deze bepaling is te 

zien als een verbijzondering van de bepaling in het tweede lid, onder e (dat tevens op 

maatwerkvoorzieningen (in natura) ziet). 

In artikel 2.4.1 tot en met 2.4.4 van de wet zijn regels voor het verhaal van kosten 

opgenomen en is de bevoegdheid aan het college gegeven tot het (in geldswaarde) 

terugvorderen van een ten onrechte verstrekte maatwerkvoorziening of pgb. Hierbij is 

tevens bepaald dat het college het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel kan 

invorderen. Uit de memorie van toelichting op artikel 2.4.1 (Kamerstukken II 2013/14, 

33 841, nr. 3, blz. 157) wordt duidelijk dat daarnaast de mogelijkheid blijft bestaan om 

maatwerkvoorzieningen terug te vorderen; ‘omdat het niet in alle gevallen mogelijk is 

een al genoten maatwerkvoorziening terug te vorderen, kan het college de waarde van 

de genoten maatwerkvoorziening uitdrukken in een bedrag dat voor terugvordering in 

aanmerking komt.’  

In het vijfde en zesde lid zijn dan ook bepalingen opgenomen die het college de 

bevoegdheid geven tot terugvordering van in eigendom en in bruikleen verstrekte 

voorzieningen. 

Artikel 16. Jaarlijkse waardering mantelzorgers 

Deze bepaling betreft een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.1.6 van de 

wet. Hierin is opgenomen dat bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college 

zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten 

in de gemeente. 

Artikel 2.1.6 stelt dat het moet gaan om mantelzorgers van cliënten in de gemeente. 

Artikel 1.1.1 van de wet definieert een cliënt als een persoon die gebruik maakt van een 

algemene voorziening, maatwerkvoorziening of pgb, of door of namens wie een melding 

is gedaan. Het gaat dus ook om mantelzorgers van cliënten die een hulpvraag hebben 

aangemeld, ook al is daar geen voorziening op basis van deze wet uitgekomen. Voorts is 
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de woonplaats van de cliënt bepalend, zodat het dus ook mantelzorgers kan betreffen die 

in andere gemeenten wonen. 

Artikel 17. Tegemoetkoming personen met een beperking of chronische 

problemen  

Deze bepaling betreft een uitwerking van artikel 2.1.7 van de wet. Daarin is opgenomen 

dat bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een 

beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband 

houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming kan worden verstrekt 

ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. Het college bepaalt bij 

nadere regeling (beleidsregels Wmo 2015) onder welke omstandigheden en voorwaarden 

een tegemoetkoming kan worden toegekend.  

De tegemoetkoming kan op aanvraag kan verstrekt. De beslissing op een dergelijke 

aanvraag is een beschikking en meer in het bijzonder een subsidiebeschikking. De 

bepalingen in de Awb, onder andere over bezwaar en beroep en subsidies zijn hierop van 

toepassing.  

De tegemoetkoming kan een alternatief zijn voor een maatwerkvoorziening of pgb. 

Hiervoor is wel vereist dat de cliënt zelf kiest voor een tegemoetkoming. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan een cliënt die een aanvraag doet voor een 

maatwerkvoorziening of pgb en die tijdens het onderzoek naar de aanvraag de keuze 

krijgt om een tegemoetkoming te ontvangen voor de door hem gewenste voorziening. 

Deze tegemoetkoming is niet kostendekkend maar geeft de cliënt wel het voordeel dat 

hij zelf een bedrag in handen krijgt waarmee meer eigen regie heeft bij de inkoop van de 

gewenste voorziening. Indien hij het geld niet aanwendt voor dit doel, kan op grond van 

de subsidietitel van de Awb worden gehandhaafd. Indien hij later wederom een aanvraag 

zou doen voor maatschappelijke ondersteuning, zonder dat er nieuwe feiten of 

omstandigheden in zijn situatie zijn, kan deze aanvraag worden afgewezen op grond van 

de Awb onder verwijzing naar de eerdere beschikking ter verstrekking van de 

tegemoetkoming. 

Op grond van het tweede lid kan het college bij besluit bepalen in welke gevallen een 

tegemoetkoming wordt verstrekt en wat de hoogte daarvan is. Door het vastleggen bij 

besluit is voor de burger op voorhand duidelijk op welke tegemoetkoming hij recht heeft. 

Artikel 18. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden 

Het college kan de uitvoering van de wet, met uitzondering van de vaststelling van de 

rechten en plichten van de cliënt, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.6.4, eerste 

lid, van de wet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van een voorziening 

gebeurt, moeten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging van een goede 

verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden 

gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.6.6, eerste lid, van de wet). Daarbij dient in 

ieder rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de 

arbeidsvoorwaarden. 
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Om te voorkomen dat alleen gekeken wordt naar de laagste prijs voor de uitvoering 

worden in dit artikel een aantal andere aspecten genoemd waarmee het college bij het 

vaststellen van tarieven (naast de prijs) rekening dient te houden. Hiermee wordt bereikt 

dat een beter beeld ontstaat van reële kostprijs voor de activiteiten die zij door 

aanbieders willen laten uitvoeren. Uitgangspunt is dat de aanbieder kundig personeel 

inzet tegen de arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden. Hiervoor is 

ten minste een beeld nodig van de vereiste activiteiten en de arbeidsvoorwaarden die 

daarbij horen. Dit biedt een waarborg voor werknemers dat hun werkzaamheden 

aansluiten bij de daarvoor geldende arbeidsvoorwaarden. 

Artikel 19. Klachtregeling 

De gemeente is op grond van de Awb in het algemeen verplicht tot een behoorlijke 

behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen van personen en 

bestuursorganen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn. In het eerste lid is 

een bepaling opgenomen over het gemeentelijke klachtrecht. Deze bepaling is niet 

verplicht op grond van deze wet en is hier opgenomen in het belang om in de 

verordening een compleet overzicht van rechten en plichten van cliënten te geven. Gelet 

op het van toepassing zijnde hoofdstuk 9 van de Awb, waarin een uitvoerige regeling 

omtrent klachtbehandeling is gegeven, en ook het recht is neergelegd om na de 

afhandeling van de klacht de bevoegde ombudsman te verzoeken een onderzoek in te 

stellen, kan in deze verordening met de eenvoudige bepaling van het eerste lid worden 

volstaan.  

In het tweede lid is een bepaling over klachten ten aanzien van aanbieders opgenomen. 

Een dergelijke bepaling is verplicht op grond van artikel 2.1.3, tweede lid, onder e, van 

de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval wordt bepaald ten aanzien 

van welke voorzieningen een regeling voor de afhandeling van klachten van cliënten is 

vereist. De aanbieder is ten aanzien van de in de verordening genoemde voorzieningen 

verplicht een klachtregeling op te stellen (artikel 3.2, eerste lid, onder a, van de wet). 

In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 57-58) 

staat dat cliënten in beginsel moeten kunnen klagen over alles wat hen niet aanstaat in 

de manier waarop zij zich bejegend voelen. De cliënt kan ontevreden zijn over het 

gedrag van een gemeenteambtenaar, bijvoorbeeld over de wijze waarop een gesprek is 

gevoerd of over diens (vermeende) gebrek aan deskundigheid. Is de cliënt niet tevreden 

over een gedraging van de aanbieder, dan kan het ook gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit 

van de geleverde maatschappelijke ondersteuning (in verband met de deskundigheid van 

de medewerker of een bepaalde houding of uitlating, gebrekkige communicatie of 

(on)bereikbaarheid van de aanbieder).  

Het ligt voor de hand dat cliënten die zich benadeeld voelen zo veel mogelijk deze klacht 

eerst bij de betreffende aanbieder deponeren. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de 

aanbieder de klacht snel in behandeling neemt en de klacht ook snel afhandelt. Daar 

waar de afhandeling niet naar wens is, staat de weg naar de gemeente voor het indienen 

van de klacht open. 
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In het derde lid zijn een aantal instrumenten voor het college aangegeven om te zorgen 

dat de verplichting tot medezeggenschap door aanbieders goed wordt uitgevoerd 

Artikel 20. Medezeggenschap bij aanbieders van maatschappelijke 

ondersteuning 

Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, tweede lid, onder f, van de wet, waarin is 

bepaald dat in ieder geval moet worden bepaald ten aanzien van welke voorzieningen 

een regeling voor medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de 

aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn, vereist is.  

In dit artikel gaat het dus om medezeggenschap van cliënten tegenover de aanbieder. 

Voorheen moest de aanbieder voldoen aan de in de Wet klachtrecht cliënten en de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gestelde regels. Onder de Wmcz 

werd inspraak tegenover de aanbieder reeds verwezenlijkt via de cliëntenraad. Onder de 

Wmo 2015 is het stellen van regels geheel aan gemeenten overgelaten.  

In het eerste lid is dit uitgewerkt door te bepalen dat aanbieders een regeling voor 

medezeggenschap dienen vast te stellen. De aanbieder is ten aanzien van de in de 

verordening genoemde voorzieningen verplicht een medezeggenschapsregeling op te 

stellen (artikel 3.2, eerste lid, onder b, van de wet). 

In het tweede lid zijn een aantal instrumenten voor het college aangegeven om te zorgen 

dat de verplichting tot medezeggenschap door aanbieders goed wordt uitgevoerd. 

Artikel 21. Betrekken van ingezetenen bij het beleid 

Deze bepaling geeft uitvoering aan artikel 2.1.3, derde lid, van de wet.  

Met het derde lid wordt het aan het college overgelaten om de exacte invulling van de 

medezeggenschap vorm te geven. 

Artikel 22. Intrekking oude verordening en overgangsrecht 

In het tweede lid is overgangsrecht opgenomen voor lopende voorzieningen op basis van 

de oude verordening. In het derde lid is bepaald dat aanvragen die voor de 

inwerkingtreding van deze nieuwe verordening zijn ingediend maar waarop bij de 

inwerkingtreding nog niet is beslist, worden afgedaan op grond van de nieuwe 

verordening. In het vierde lid is voor lopende bezwaarschriften bepaald dat deze volgens 

de oude verordening worden afgedaan. Daarnaast bevat de wet nog overgangsrecht voor 

AWBZ cliënten die overgaan naar de Wmo en voor de doelgroep beschermd wonen (zie 

de artikelen 8.1 tot en met 8.4 van de wet. 
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Samenvatting 
Op 12 februari 2015 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het 

plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit was  genomen om te voorkomen dat 

ongewenste ontwikkelingen de realisering van De Nieuwe Kern frustreren. Een 

voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Deze bescherming 

(aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een 

bestemmingsplan of beheersverordening. Op 11 februari 2016 is opnieuw een 

voorbereidingsbesluit genomen (in werking 25 februari 2016), omdat de 

onderhandelingen met de diverse belanghebbende partijen nog niet waren afgerond. 

Om die reden  was het opstellen van een dergelijk document niet op aan de orde. 

De onderhandelingen zijn momenteel verder gevorderd. Het ligt echter niet in de 

verwachting dat op korte termijn een ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan 

worden gelegd. Tot die tijd kunnen ongewenste ontwikkelingen voorkomen worden 

met het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit. Voorgesteld wordt daarom 

wederom een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied van De Nieuwe kern. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Op 12 februari 2015 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het 

plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit is op 11 februari 2016 opnieuw genomen. 

 

Wat is er aan de hand? 
Met de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is een aanhoudingsplicht 

geschapen voor plannen die in overeenstemming zijn met de bestemmingsplannen 

voor het plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit wordt genomen om te 

voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen de realisering van De Nieuwe Kern 

frustreren. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Dit 

betekent dat op 25 februari 2017 de aanhoudingsplicht vervalt. Ongewenste 

ontwikkelingen kunnen dan niet meer worden tegengegaan.   

 

Wat gaan we doen? 
Het is van belang voor de voortgang van het project om ongewenste ontwikkelingen 

tegen te gaan. Om die reden wordt de raad voorgesteld om wederom een 

voorbereidingsbesluit te nemen. 

 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Met het (tijdig) ter inzage legging van een ontwerp bestemmingsplan duurt de 

aanhoudingsplicht voort. Het ligt echter niet in de verwachting dat op korte termijn 

een ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Het lag in het 

voornemen om een beheersverordening op te stellen om de bestaande situatie te 

beschermen. Deze verordening zou tevens het planologisch toetsingskader zijn voor 
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het plangebied totdat de ontwikkeling van DNK wordt geregeld in één of meer nieuwe 

bestemmingsplannen.  

Er zijn echter een aantal redenen om nu nog geen beheersverordening op te stellen. 

De onderhandelingen met de verschillende belanghebbende partijenzijn nog immer in 

volle gang. De uitkomsten van deze onderhandelingen zullen worden vastgelegd in de 

structuurvisie. Door nu nog geen beheersverordening  vast te stellen is voldoende tijd 

om deze op een later tijdstip optimaal toe te snijden op de laatste stand van zaken in 

de planvorming van De Nieuwe Kern. Pas als de structuurvisie voor De Nieuwe kern 

gereed is, kan beoordeeld worden hoe het nieuwe planologische regime voor dit 

gebied eruit zal zien.   

Ook is voor de toekomstige ontwikkeling van De Nieuwe Kern het Luchthaven 

Indelingsbesluit (LIB) van groot belang. In deze regelgeving worden uiteindelijk de 

nieuwe contouren van Schiphol aangegeven. Op basis van deze contouren wordt 

bepaald waar wel en geen woningbouw kan plaatsvinden. De kans is aanwezig dat dit 

zijn weerslag zal hebben op het aantal te bouwen woningen in De Nieuwe Kern. 

Zolang daarover geen zekerheid is, is het niet zinvol om een beheersverordening op te 

stellen. 

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
NVT. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit wordt voor een ieder ter inzage 

gelegd. Bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk. Wel staat 

rechtsbescherming open tegen besluiten die zijn genomen op basis van het 

voorbereidingsbesluit, bijvoorbeeld op een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

 

Wat is het vervolg? 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie. 

 

 

 

  

  

  

 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2016, 

nummer 2017/03, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 

geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0003 een herziening 

van de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 

(deels)” wordt voorbereid; 

 

Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie 

daarvan. 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 

  

 

 



2 Bijlage: Kaart plangebied De Nieuwe Kern  

Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern



4.b Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda

1 Openstaande toezeggingen college.docx 

Openstaande toezeggingen college gemeente Ouder-Amstel 

Nummer Datum Fractie Toezegging Status Portefeuille-

houder 

Deadline Afge-

handeld 

16/06 Cie 

Ruimte 

2/6/16 

NB De vragen die de inspreekster bij 

reparatieplan Duivendrecht begin 

2016 zegt te hebben verzonden 

aan de gemeente (over 

woninggroen), alsnog 

beantwoorden. 

Dit is gebeurd. De Maa - Ja 

16/11 Cie B&B 

16/6/16 

OAA Aan de korpsleiding verzoeken 

om in het blad van de brandweer 

te rectificeren, als de raad 

vanavond besluit tot een 

satellietkazerne 

 Blankers-

Kasbergen 

Z.s.m. Nee 

16/15 Raad 

14/7/16 

D66 T.z.t. de raad informeren over de 

evaluatie Sibiz/Amstelstroom. 

 Blankers-

Kasbergen 

T.z.t. Nee 

16/16 Extra cie 

Ruimte/ 

B&B 

20/9/16 

NB N.a.v. evaluatie Fietsnota en 

Fietsstimuleringsplan: 

Onderzoeken of de geasfalteerde 

kruising van fietspaden van de De 

Flinesstraat met de Spaklerweg, 

waar een drempel zit die 

gevaarlijk kan zijn voor brommers 

en scooters, veiliger kan worden, 

bijvoorbeeld via borden. 

Hierop is met een 

memo bij het 

postoverzicht op 23 

november 2016 

geantwoord. 

Korrel  Ja 

16/18 Cie 

Ruimte 

29/9/16 

NB N.a.v. startnotitie Duurzaamheid: 

Schriftelijk antwoorden op de 

vraag of het klopt dat het aandeel 

hernieuwbare energie met 40% 

moet stijgen tot 2040, omdat uit 

de grafiek is op te maken dat het 

aandeel hernieuwbare energie tot 

40% (van het totaal) moet stijgen 

en op de vraag of de tabel bij de 

VvE’s klopt, omdat daar (reken-) 

Begin 2017 zal hier 

een notitie over 

worden aangeboden 

aan de raad, 

gebaseerd op actuele 

cijfers. 

De Maa  Nee 



fouten in lijken te zitten. 

16/19 Cie 

Ruimte 

29/9/16 

PvdA N.a.v. erfgoedbeleid 2016-2020: 

Een link naar de 

Rijksmonumenten in de gemeente 

aan de raadsleden en 

commissieleden doen toekomen. 

 Van der Weele  Nee 

16/23 Raad 

6/10/16 

Diverse N.a.v. erfgoedbeleid 2016-2020: 

De benoeming van de 

erfgoedcommissie via de 

gemeenteraad laten gaan. 

Hierop is met een 

memo bij het 

postoverzicht op 23 

november 2016 

geantwoord. 

Van der Weele  Ja 

16/25 Cie 

Begroting 

27/10/16 

PvdA Kijken hoe de planning van 

collegevoorstellen richting raad 

bekendgemaakt kan worden aan 

inwoners, zodat zij weten 

wanneer onderwerpen in 

commissie en raad aan de orde 

komen. 

 Van der Weele  Nee 

16/26 Raad 

3/11/16 

OAA, 

PvdA, 

NB, GL 

Het onderhoud van het fietspad 

langs de Rijksstraatweg in 

principe naar 2018 halen, na 

onderzoek van de gevolgen 

daarvan (incl. kijken naar niveau 

Heel en veilig, gebruik andere 

materialen) en hiermee 

terugkomen naar de raad. 

 De Maa  Nee 

16/27 Raad 

3/11/16 

OAA Met de sportverenigingen 

bespreken of het invoeren van 

een jaarlijks uit te roepen 

sportploeg/sportman/sportvrouw 

van het jaar hen ondersteunt. 

 Korrel  Nee 

16/28 Raad 

3/11/16 

OAA In een aparte bijeenkomst met de 

raad, met ambtelijke en evt. 

externe ondersteuning, gaan 

brainstormen over de 

mogelijkheden die er zijn om de 

 Blankers-

Kasbergen, De 

Maa 

 Nee 



leegstand in het Dorpshart aan te 

pakken. 

16/29 Cie B&B 

1/12/16 

OAA, 

VVD 

Met een plan van 

aanpak/bedrijfsplan Duo+ naar 

de raad komen incl. een 

inschatting of na drie jaar het 

traject geheel afgerond zal zijn. 

 Blankers-

Kasbergen 

Eerste 

kwartaal 

2017 

Nee 

16/30 Cie B&B 

1/12/16 

VVD Een overzicht aan de raad 

verstrekken van hoeveel er aan 

inhuur is besteed in 2016, incl. 

een duiding waar dat vandaan 

komt (vacatureruimte, extra). 

 Blankers-

Kasbergen 

Zo 

mogelijk 

vóór 15 

december 

2016 

Nee 

16/31 Cie B&B 

1/12/16 

en 

8/12/16 

OAA Schriftelijk antwoorden op de 

vraag over de Rijksstraatweg, 

waar de verkeerssituatie 

veranderd is en fietsers geen 

voorrang meer hebben en wellicht 

een bord geplaatst zou moeten 

worden om dit aan te geven. 

 Korrel/De Maa  Nee 

16/32 Cie B&B 

1/12/16 

VVD Schriftelijk antwoorden op de 

vraag wat de relatie is van de 

gemeente met de verzender van 

een brief met een commerciële 

toon die is verzonden aan 

woningeigenaren over het 

geopende energieloket (waarin er 

een samenwerking met de 

gemeente wordt gesuggereerd). 

 De Maa  Nee 

16/33 Cie B&B 

8/12/16 

GL Evenementenbeleid: Een jaar na 

de vaststelling van het 

evenementenkader evalueren of 

het werkt en of er aanpassingen 

nodig zijn. 

 De Maa  Nee 

16/34 Cie B&B 

8/12/16 

PvdA, 

D66 

Nagaan waarom de bussen nog 

niet rijden bij de kop van de 

Rijksstraatweg, terwijl dat 

 De Maa  Nee 



afgelopen weekend zou zijn 

opgelost. 
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Lijst afhandeling aangenomen moties gemeenteraad Ouder-Amstel 

Titel Datum 

raad 

Indiener

s 

Dictum Status Portefeuille-

houder 

Deadline Afge-

handeld 

Smart 

Indicatoren 

3 nov 

2016 

D66, VVD Het college wordt opgeroepen de 

begrotingsapp 2018 te vullen met 

SMART geformuleerde 

doelstellingen en activiteiten, 

indien voorhanden uit de 

beleidsstukken. 

 Van der Weele  Nee 

Mobiele App 

voor 

meldingen 

openbare 

ruimte 

3 nov 

2016 

PvdA, D66 Het college wordt verzocht een 

raadsvoorstel dan wel memo voor 

de raad uit te werken m.b.t. de 

mogelijkheden en eventuele 

kosten voor het actief deelnemen 

aan en/of promoten van het 

gebruik van zo’n soort App binnen 

onze gemeente. 

Het college geeft 

aangegeven e.e.a. af te 

stemmen in Duo+-

verband. 

College  Nee 

Bereikbaarhei

d centrum 

Ouderkerk 

aan de Amstel 

3 nov 

2016 

CDA, NB, 

D66, OAA, 

GL 

Het college wordt opgeroepen om 

samen met de leiding en de 

bewonerscommissies van de 

centra 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 

 Korrel  Nee 
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de financierbaarheid (inclusief de 

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, 

ook voor inwoners in 

Duivendrecht op dezelfde wijze te 

onderzoeken op welke wijze tot 

een betere bereikbaarheid van 

het Dorpscentrum aldaar kan 

worden gekomen. 

Erfgoedbeleid 6 okt 

2016 

D66, NB, 

PvdA, OAA 

en CDA 

Het college wordt opgeroepen: 

- Het geplande onderzoek naar 

mogelijkheden voor een financiële 

regeling (bijvoorbeeld een 

instandhoudingssubsidie of een 

onderhoudsfonds) voor 

gemeentelijke monumenten zo 

snel mogelijk uit te voeren; 

- De resultaten van dit onderzoek 

met de raad te bespreken 

alvorens wordt overgegaan tot 

het aanwijzen van gemeentelijke 

monumenten; 

- Al het mogelijke te doen om 

potentiële monument eigenaren 

te laten toestemmen tot het 

aanwijzen van hun pand als 

gemeentelijk monument, 

bijvoorbeeld door te wijzen op het 

historische belang, te adviseren 

en begeleiden bij renovatie, 

eventueel mee te denken bij 

herbestemming en in het 

Hierop is met een memo 

bij het postoverzicht op 

23 november 2016 

geantwoord. 

Van der Weele Z.s.m. Ja 
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algemeen een goede 

communicatie. 

AHOED in 

Duivendrecht 

16 juni 

2016 

OAA, GL, 

CDA, VVD, 

D66, PvdA 

Het college wordt verzocht de 

bestemming van het plangebied 

van de AHOED, door middel van 

een postzegelplan, te wijzigen in 

maatschappelijk, dit 

postzegelplan ter vaststelling aan 

te bieden aan de raad, voor het 

einde van 2016 en tot deze 

wijziging effectief wordt niet te 

handhaven. 

De raad heeft hier op 3 

november 2016 een 

besluit over genomen. 

Korrel  Ja 

Evenementen

kader 

Ouderkerkerpl

as 

21 apr 

2016 

VVD, OAA, 

PvdA, 

D66, NB 

Het college wordt opgedragen 

uiterlijk in oktober 2016 met een 

voorstel tot evenementenkader 

Ouderkerkerplas naar de 

commissie te komen, zodat dit 

kan worden behandeld in de 

begrotingsraad op 3 november 

2016. 

Staat geagendeerd voor 

de raadsvergadering op 

15 december 2016. 

De Maa Raad 3 

nov 2016 

Ja 

Informatievoo

rziening over 

energiebespari

ng en 

duurzame 

energieopwek

king 

21 apr 

2016 

Alle Het college wordt opgedragen 

zorg te dragen dat de inwoners 

vóór de zomervakantie op de 

hoogte worden gesteld van de 

stimuleringsmogelijkheden voor 

energiebesparing en duurzame 

energieopwekking in hun 

woningen. 

Is uitgevoerd; er is een 

brief naar de inwoners 

gegaan over 

zonnepanelen en recent 

over duurzame energie in 

brede zin. 

De Maa Z.s.m., 

uiterlijk 

15 juli 

2016 

Ja 

Uniformiteit 

parkeerbeleid 

17 mrt 

2016 

GL Het college wordt opgedragen te 

onderzoeken of de 

parkeermeters, op zijn minst 

budgetneutraal, aangepast 

kunnen worden om dezelfde 

tarieven te hanteren als voor bel-

parkeren. 

Is uitgevoerd; de 

tarieven zijn 

gelijkgesteld. 

Korrel  Ja 

Evaluatie 

parkeren ABP 

17 mrt 

2016 

CDA Het college wordt opgedragen 

voor het einde van deze 

 Korrel Dec 2017 Nee 
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raadsperiode een evaluatie van 

het parkeerbeleid uit te voeren. 

Duurzaam 

Zonnehof 

Duivendrecht 

17 mrt 

2016 

GL, D66 Het college wordt opgeroepen te 

onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om in de 

openbare ruimte van het 

Zonnehof te Duivendrecht, 

maatregelen te nemen om 

duurzame energie op te wekken, 

en dit alles terug te koppelen aan 

de gemeenteraad, binnen 6 

maanden na het aannemen van 

deze motie. 

Het college is hiermee 

bezig. 

De Maa 17 sept 

2016 

Nee 

Amstelbrug 17 mrt 

2016 

Alle Het college wordt opgeroepen in 

bestuurlijk overleg met de 

provincie de noodzaak van een 

goede tijdelijke oplossing voor de 

bereikbaarheid van de dorpskern 

Ouderkerk aan de Amstel ten 

tijde van de vervanging van de 

Amstelbrug wederom met klem 

duidelijk te maken en waarin 

nogmaals met klem en 

verontrusting wordt uitgesproken 

dat de provincie een acceptabele 

oplossing voor al het 

bestemmingsverkeer tijdens de 

bouw van de nieuwe brug vindt. 

Is uitgevoerd door het 

college. 

Alle  Ja 

Visie 

veranderende 

samenleving 

10 dec 

2015 

GL, PvdA, 

D66 

Het college wordt opgedragen om 

na het eerste jaar (januari 2017) 

inzichtelijk te maken op basis 

waarvan de gemeente heeft 

gekozen om onderwerpen te 

ondersteunen, en terug te kijken 

op of en hoe er met inwoners is 

samengewerkt gaande het 

proces, om dan te evalueren hoe 

 Van der Weele 

en De Maa 

Jan 2017 Nee 
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de gemeente om gaat met 

eventueel veroorzaakte 

ongelijkheid en de veranderende 

werking van de democratie en om 

dan op basis van de ervaringen te 

evalueren wat kwaliteitscriteria 

zijn om het beleid te herijken. 

Aansluiting 

onderwijs en 

jeugdhulp 

10 dec 

2015 

VVD Het college wordt verzocht te 

onderzoeken of aanmelding voor 

de monitor Aansluiting Onderwijs 

en Jeugd een mogelijkheid is voor 

de gemeente Ouder-Amstel om 

meer zicht te krijgen op de 

afstemming tussen scholen en 

passend onderwijs. 

Het college heeft dit 

onderzocht; met het 

postoverzicht van 2 

maart 2016 zijn de 

resultaten aan de raad 

medegedeeld. 

Van der Weele  Ja 

GR DUO+ 26 nov 

2015 

D66 Het college wordt opgedragen, in 

het AB te bepleiten dat, voordat 

de nota reserves en 

voorzieningen (uiterlijk 31 maart 

2016) aan de raad voor 

zienswijze wordt voorgelegd er 

geen besteding van enige reserve 

uit de DUO plus begroting zal 

plaatsvinden en de afspraken 

tussen college en raad van 

Ouder-Amstel voor het 

voorleggen van 

begrotingswijzigingen 

gehandhaafd blijven, zodat 

begrotingswijzigingen in DUO-

plus altijd in de 

begrotingswijzigingen voor de 

begroting van Ouder-Amstel 

voorgelegd blijven worden aan de 

raad. 

Is gebeurd. Blankers-

Kasbergen 

31 mrt 

2016 

Ja 

SMART 

indicatoren 

12 nov 

2015 

D66, OAA, 

VVD 

Het college wordt opgedragen in 

de begroting 2017 en verder de 

Dit is opgepakt in de 

begroting 2017 en n.a.v. 

Allen Begroting 

2017 

Ja 
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'SMART'-doelstellingen die bij 

beleid zijn vastgesteld ook in de 

begrotingstekst op te nemen en 

dat ook te doen bij alle 

onderwerpen waarvan de 

doelstellingen nog niet 'SMART' 

geformuleerd zijn. 

de werkgroep indicatoren 

sociaal domein. 

Duurzame en 

energiezuinige 

bouwprojecten 

12 nov 

2015 

GroenLink

s 

Het college wordt opgedragen om 

in de Woonvisie ambitieuze 

doelstellingen op te nemen m.b.t. 

duurzaamheid en energieverbruik 

die zoveel als mogelijk verder 

gaan dan wettelijke richtlijnen, 

terwijl de betaalbaarheid in het 

oog gehouden wordt, en om bij 

nieuwbouwprojecten (zoals de 

Nieuwe Kern) en bij evt. 

renovatieprojecten passende 

voorwaarden te stellen waarmee 

deze ambities behaald kunnen 

worden. 

Is afgerond door 

vaststelling Woonvisie. 

Korrel, Van 

der Weele 

 Ja 

Vrijwilligers 

ondersteunen 

12 nov 

2015 

PvdA Het college wordt opgedragen om 

in 2016, samen met verenigingen 

en stichtingen, te kijken aan 

welke informatie, voorlichting en 

deskundigheidsbevordering 

behoefte is en op welke manier 

dit het beste kan worden 

aangeboden aan de vrijwilligers. 

Op 28 september 2016 is 

een memo van het 

college verzonden waarin 

is toegelicht hoe de motie 

is uitgevoerd. 

Allen 2016 Ja 

Communicatie

proces 

12 nov 

2015 

OAA Het college wordt opgedragen om 

bij processen met een belang 

voor de gemeenteraad, burgers, 

bedrijven en/of organisaties te 

komen met een voor alle partijen 

duidelijk communicatieproces en 

om bij deze processen ook te 

komen met een plan voor 

Dit gebeurt. Allen  Ja 
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tussentijdse rapportages. 

Vluchtelingen-

opvang 

24 sept 

2015 

GL, CDA, 

D66, NB, 

PvdA 

De raad spreekt uit positief te 

staan tegenover het leveren van 

een bijdrage aan extra 

huisvesting van vluchtelingen en 

het leveren van andere 

inspanningen, bijvoorbeeld als 

het gaat om begeleiding en 

ondersteuning. 

Dit betreft een 

steunmotie voor het 

college, er is geen actie 

aan verbonden. 

De Maa  Ja 

Monitor 

Sociaal 

Domein 

24 sept 

2015 

VVD, NB, 

PvdA, OAA 

Het college wordt opgedragen de 

Monitor Sociaal Domein ieder 

kwartaal aan de gemeenteraad te 

doen toekomen en de monitor te 

baseren op de indicatorenset 

zoals ontwikkeld door de VNG en 

KING. 

Gebeurt ieder kwartaal. Korrel  Ja 

Inrichting 

postproces 

24 sept 

2015 

CDA, D66, 

GL, NB, 

OAA 

De raad besluit een offerte op te 

vragen bij twee 

onderzoeksbureaus voor een 

onafhankelijke toets t.a.v. het 

postproces in voorgenoemde 

memo’s, en deze voor te leggen 

aan de raad. 

De offertes zijn 

opgevraagd en 

voorgelegd aan de raad, 

waarna besloten is het 

onderzoek uit te voeren. 

Raad  Ja 

Brieven aan 

woonboot-

bewoners 

24 sept 

2015 

Alle 

partijen 

De raad spreekt uit dat de 

brieven die zijn verzonden buiten 

het postproces van de gemeente 

om, niet verzonden hadden 

mogen worden, en dit wordt 

betreurd. 

Hier is geen actie aan 

verbonden, de motie is 

afgehandeld. 

Raad  Ja 

Metrostation 

v/d Madeweg 

2 juli 

2015 

D66 Het college wordt opgeroepen: 

- voor eind augustus fietswrakken 

te ruimen, zover dit mogelijk is 

binnen de bestaande regels; 

- te blijven aandringen bij de 

gemeente Amsterdam om de 

omgeving rond het station te 

onderhouden; 

Is uitgevoerd. De Maa Aug 2015 Ja 
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- te onderzoeken of er op korte 

termijn fietsenrekken bijgeplaatst 

kunnen worden nabij het 

metrostation v/d Madeweg. 

Studenten-

woningen 

30 apr 

2015 

D66, OAA, 

GL, CDA, 

PvdA, NB 

Het college wordt opgeroepen te 

onderzoeken welke gebouwen 

geschikt zijn om te voorzien in 

studentewoningen. En zo 

mogelijk in overleg te gaan met 

eigenaar om studentenwoningen 

te realiseren. En dit alles terug te 

koppelen aan de gemeenteraad, 

binnen 6 maanden na het aan 

nemen van deze motie. 

Op 15 december 2015 is 

dit in een memo 

afgehandeld. 

College  Ja 

AM Groep 19 mrt 

2015 

GL, NB, 

CDA, D66 

Het college wordt opgeroepen: 

1. De volgende aanvullende 

vragen te beantwoorden in het 

lopende vervolgonderzoek: 

(voor vragen zie motie); 

2. De raad z.s.m. schriftelijk te 

antwoorden welke vragen 

wel/niet in het onderzoek kunnen 

worden meegenomen; 

3. De vragen die wel 

meegenomen kunnen worden, 

daadwerkelijk op te nemen in het 

onderzoek. 

Is uitgevoerd.   Ja 

Amstelbrug 11 dec 

2014 

D66, CDA, 

VVD, NB, 

GL, OAA, 

PvdA 

Het college wordt opgeroepen: 

- Voor het tekenen van de 

overeenkomst nogmaals in 

gesprek te gaan met de provincie 

om de zorgen over deze situatie 

over te brengen en nogmaals 

zeer dringend te verzoeken 

concrete toezeggingen op dit punt 

(lokaal langzaam en snelverkeer 

wel de tijdelijke brug te laten 

Is uitgevoerd.   Ja 
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gebruiken) op te nemen in de 

samenwerkingsovereenkomst;  

- Om de samenwerkingsover-

eenkomst nogmaals in 

aangepaste definitieve versie ter 

informatie aan de Raad 

beschikbaar te stellen alvorens 

tot het tekenen over te gaan;  

- Per kwartaal de gemeenteraad 

te informeren over de voortgang 

van het overleg tussen de 

gemeente en de provincie en 

anderen. En tevens van de 

uitwerking van de in de 

samenwerkingsovereenkomst 

genoemde fasen van planning, 

uitwerking etc. totdat de nieuwe 

brug gerealiseerd is.  

Uitgesproken wordt: 

- Dat de Raad veronderstelt dat 

de provincie tegemoet komt aan 

in ieder geval de volgende 

voorwaarde:  een acceptabele 

oplossing voor al het 

bestemmingsverkeer tijdens de 

bouw van de nieuwe brug. 

Gezamenlijke 

raadscommiss

ie DUO+ 

27 nov 

2014 

D66, GL, 

OAA, NB 

De raad spreekt uit dat het 

wenselijk is een 

gemeenschappelijke 

raadscommissie DUO+ in te 

stellen om de raden van de 

deelnemende gemeenten van 

advies te dienen. Het advies heeft 

ten minste betrekking op de 

(jaar)begroting en de 

(jaar)rekening van de uitvoe-

Er is een gezamenlijk 

raadsledenplatform 

opgericht. 

Raad  Ja 
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ringsorganisatie DUO+. De 

klankbordgroep DUO+ krijgt de 

opdracht om met een voorstel te 

komen voor de opzet van deze 

gemeenschappelijke 

raadscommissie. 

Onafhanke-

lijke klachten-

regeling/ 

Sociale 

ombudsman 

27 nov 

2014 

VVD Het college wordt opgedragen 

voor 1 april 2015 in kaart te 

brengen wat de mogelijkheden 

zijn voor de instelling van een 

onafhankelijke klachtenregeling, 

waaronder de mogelijkheid van 

een sociaal ombudsman bij 

voorkeur organisatorisch direct 

onder de gemeenteraad, waarbij 

meegenomen worden: de 

financiële consequenties, de 

relatie met andere 

klachtenregelingen en de 

mogelijkheid om dit in DUO+ 

verband op te pakken. 

Middels notitie 

afgehandeld. 

 1 apr 

2015 

Ja 

Monitoring 

decentrali-

saties 

27 nov 

2014 

PvdA Het college wordt verzocht om 

uiterlijk 1 mei 2015 inzicht te 

geven in de wijze waarop de 

rapportages aan de raad worden 

ingericht, met inbegrip van de in 

deze motie uitgesproken wensen. 

Gebeurt ieder kwartaal.  1 mei 

2015 

Ja 

Menukaart 

participatie-

fonds 

27 nov 

2014 

VVD, PvdA Het college wordt opgeroepen:  

- Door middel van een 

zogenaamde ‘Menukaart’ 

inwoners te attenderen op de 

culturele en sportieve 

mogelijkheden binnen de 

gemeente waarvoor het budget 

van de keuzekaart gebruikt kan 

worden.  

- Een uitwerking te maken van 

Is uitgevoerd.   Ja 
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deze ‘Menukaart’ waarbij 

voorbeelden van andere 

gemeentes als leidraad gebruikt 

kunnen worden. 

Afspraken 

subsidie-

ontvangers 

6 nov 

2014 

OAA Het college wordt opgedragen: 

- Om zo spoedig mogelijk met de 

betrokken subsidieontvangers in 

gesprek te gaan; 

- Om – daar waar de 

bezuinigingen tot grote 

problemen leiden in verband met 

de korte tijdspanne en de snelle 

effectuering van de maatregelen 

zonder dat subsidieontvangers 

zich hierop terdege hebben 

kunnen voorbereiden – te 

besluiten tot een vertraagde 

toepassing van de 

subsidiekortingen en een verlate 

ingangsdatum hiervan. 

Is uitgevoerd.   Ja 

Onderzoek 

verzelfstandi-

ging sport 

6 nov 

2014 

OAA Het college wordt opgedragen: 

- Om voor 1 mei 2015 conform 

deze motie te onderzoeken of 

betrokken partijen bereid en in 

staat zijn hun vereniging en 

activiteiten te verzelfstandigen; 

- Te onderzoeken welke 

resultaten dit heeft voor de 

meerjarenbegroting; 

- De gemeenteraad over de 

uitkomsten van het onderzoek te 

informeren. 

Dit wordt betrokken bij 

het opstellen van het 

nieuwe sportbeleid, 

eerste helft 2017. 

 1 mei 

2015 

Nee 

Verkoop 

kaphout 

6 nov 

2014 

OAA Het college wordt verzocht om 

voor 1 maart 2015 te 

onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn tot verkoop 

van kaphout aan de eigen 

Beantwoord in memo d.d. 

2 december 2015 

De Maa  Ja 
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inwoners en welke mogelijke 

inkomsten deze verkoop kan 

genereren. 

Stimuleren 

samenwerking 

scholen en 

muziekcollec-

tief 

6 nov 

2014 

GL, CDA, 

D66 

Het college wordt opgedragen om 

een verbindende rol te spelen 

tussen muziekcollectief en 

scholen, ten einde hen te laten 

onderzoeken of en hoe er de 

mogelijkheid bestaat om op 

scholen deskundig 

muziekonderwijs door het 

muziekcollectief te laten geven 

met inzet van de door de 

rijksoverheid daarvoor 

beschikbaar gestelde middelen. 

Dit gebeurt, zie evaluatie 

combinatie-

functionarissen. 

  Ja 

Onderwijs 6 nov 

2014 

D66, GL, 

NB, CDA 

Het college wordt opgedragen 

teneinde een breed gedragen 

visie op onderwijs te 

bewerkstellingen voor 0-18 

jarigen, ook ouders te betrekken 

in het voortraject om te komen 

tot de actualisatie van de notitie 

en een visie op onderwijs voor 0-

18 jarigen. 

Dit gebeurt; zie 

startnotitie onderwijs. 

  Ja 

Kaderstel-

lende rol Raad 

25 sept 

2014 

PvdA Het college wordt opgeroepen om 

bij aanvang van het beleidsproces 

op elk van de afzonderlijk in de 

collegeagenda benoemde 

onderwerpen de raad vroegtijdig 

te betrekken en te consulteren, 

bijvoorbeeld door het aanbieden 

van startnotities ter bespreking in 

de commissie. 

Dit gebeurt.   Ja 

 



3 LTA170117.xlsx 

Planning 2017 (versie 170117)

Onderwerp Bron B&W commissie Raad Opmerkingen

Notitie transitie naar transformatie begroting 2017 7-12-17 14-12-17

Cliëntervaringsonderzoek begroting 2017 29-06-17 6-07-17

Beleid privacy-en gegevensbeheer begroting 2017 nog in te plannen

Beleid cliëntondersteuning begroting 2017 na evaluatie

Beleidsplan Jeugd 2017-2020 college-agenda en begroting 2017 9-2-2017 16-2-2017

Uitvoeringsplan Jeugd nota jeugdbeleid dec.17 ter kennisname

Evaluatie minimabeleid college-agenda en begroting 2017 5-10-17 12-10-17

Beleid schuldhulpverlening begroting 2017 29-8-2017 5-10-17 12-10-17 startnotitie

Nieuwbouw scholen begroting 2017 mogelijk besl.v.

VVE-middelen begroting 2017 ter kennisname

Alcohol-en drugsbeleid begroting 2017 7-12-17 14-12-17 startnotitie

Kernteam begroting 2017 ter kennisname

Cultuurbeleid begroting 2017 8-06-17 15-06-17 startnotitie

Sportbeleid college-agenda 8-06-17 15-06-17 startnotitie besproken

Speelplaatsenbeleid actualisatie 7-12-17 14-12-17 startnotitie

Maatschappelijke Agenda (subsidiebeleid) college-agenda/begroting 2017 7-12-17 14-12-17 startnotitie

Kwaliteitsverordening VTH begroting 2017 nog in te plannen

Meerjarenbeleidsplan VTH begroting 2017 nog in te plannen

Werkplan integraal veiligheidsbeleid college-agenda dec.17 ter kennisname

Handhavingsbeleidsplan college-agenda nog in te plannen

Prestatie-afspraken woningbouwcorporaties begroting 2016 2-02-17 16-02-17 betreft budget

Bestemmingsplan Ronde Hoep begroting 2017 nog in te plannen

Ruimtelijk-economische visie ABP begroting 2017 8-06-17 15-06-17

Exploitatieplan ABP begroting 2017 nog in te plannen

Bestemmingsplan ABP begroting 2017 2018

Beelkwaliteitsplan ABP begroting 2017 7-12-17 14-12-17

A9/Onderhoud wegen begroting 2017 nog in te plannen

Renovatie Rijksstraatweg (fietsplan) begroting 2017 nog in te plannen

Lokaal duurzaamheidsplan begroting 2017 30-03-17 20-04-17 startnotitie besproken

Gemeentelijk rioleringsplan begroting 2017 nog in te plannen



Begraafplaats Karssenhof college-agenda nog in te plannen

Huisvestingsverordening actualisatie 20-dec-16 2-02-17 16-02-17

Verordening WMO actualisatie 20-dec-16 9-02-17 16-02-17

Groenbeheerplan begroting 2017 nog in te plannen

DNK: structuurvisie college-agenda en begroting 2017 feb-18

DNK: MER begroting 2017 juni/juli 17 notitie tbv MER

DNK: samenwerkingsovereenkomst begroting 2017 feb. 17

Communicatiebeleidsplan college-agenda en begroting 2017 startnotitie bespreken 7 -2

Evaluatie Samen maken we O-A(participatie) Visie veranderende samenleving 16-03-17 mogelijk tkn

Evenementenbeleid Planning 2016 2-02-17 16-02-17

Beleidsregels WMO 30-06-17 tkn

Evaluatie-en controle op het inkoop-en aan-

bestedingsbeleid resteert uit 2016

Structureel

regionale samenwerking als het aan de orde is

jaarrekening/begroting Veiligheidsregio gem. regeling

jaarrekening/begroting GGD gem. regeling

voortgangsrapportage cal.berging De Ronde H. college-agenda via nieuwsbrieven

Monitor Sociaal Domein college-agenda ter kennisname (4 x per jr) 

Begroting 9-11-17

Jaarrekening 6-07-17



Onderwerp Indieners Portefeuillehouder
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Deadline Gereed
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7.a Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Rondehoep West 54b (2017/06)

1 Raadsvoorstel 2017/06 Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Rondehoep West 54b 

RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 
 
 

Nummer 2017/06 
 

datum raadsvergadering : 16 februari 

onderwerp : Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische 

bedrijfswoning als plattelandswoning aan de 

Rondehoep West 54b 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 10 januari 2017 

 

Samenvatting 

 
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om de woning aan de Rondehoep West 

54b, zijnde een (voormalige) dienstwoning bij het agrarische bedrijf, als 

plattelandswoning in gebruik te (laten) nemen. Aangezien deze activiteit in strijd is 

met de beheersverordening "De Ronde Hoep" dient een procedure voor afwijking van 

deze verordening gevoerd te worden. Uit het door de gemeente ingewonnen advies 

blijkt, dat de uit een oogpunt van milieu het gebruik als plattelandswoning 

aanvaardbaar is. Aangezien er ook om andere redenen daartegen geen bezwaar 

bestaat kan worden meegewerkt aan dit initiatief.  

 

Vanwege strijd met de geldende beheersverordening "De Ronde Hoep" kan de 

gebruikswijziging alleen met een afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht worden gerealiseerd. Uit een oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening bestaan hiertegen geen bezwaren. Vanwege de afwijking van de 

beheersverordening wordt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan de raad 

gevraagd. 

 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Destijds is een principeverzoek ingediend met betrekking tot de functiewijziging van deze 

voormalige bedrijfswoning. Bij brief van 27 september 2016 hebben burgemeester en 

wethouders  aangegeven in principe te kunnen instemmen met  het gebruik als 

plattelandswoning. Naar aanleiding daarvan is nu een verzoek om een 

omgevingsvergunning voor afwijking van de beheersverordening voor De Ronde Hoep 

ingediend. 

 

Wat is er aan de hand? 
Het gaat om een bedrijfswoning  bij een veehouderij aan de Rondehoep West 54. Ter 

plaatse zijn drie bedrijfswoningen aanwezig. De betreffende woning is niet meer nodig als 

bedrijfswoning. De eigenaren willen deze woning verkopen. Als agrarische bedrijfswoning 

is deze woning echter niet dan wel slecht verkoopbaar. Om die reden willen zij dat 

“burgerbewoning” van deze woning mogelijk wordt. Het is uit milieuhygiënisch oogpunt 

niet mogelijk deze woning een reguliere woonbestemming te geven. De reden daarvoor 

is dat deze woning te dicht bij het veehouderijbedrijf is gelegen (stankcirkel). De Wet 

plattelandswoningen biedt wel de mogelijkheid om de bedrijfswoning om te zetten in een 

'plattelandswoning'. Dit is een voormalige agrarische bedrijfswoning, die bewoond mag 

worden door 'een derde'. Dat is iemand, die geen binding heeft met het agrarische bedrijf 

waarbij de woning staat. 
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De plattelandswoning blijft wel onderdeel van het bedrijf. Een woning die is bestemd als 

plattelandswoning  wordt niet beschermd tegen de milieugevolgen (waaronder dus 

geurhinder) van het bedrijf waarvan de woning is afgesplitst. De woning vormt dan geen 

belemmering voor de voormalige ‘eigen’ veehouderij. De plattelandswoning wordt wel 

beschermd tegen de milieugevolgen van andere veehouderijen. De gemeente heeft ter 

zake advies ingewonnen van een deskundig bureau. Dit bureau heeft een geurrapport 

uitgebracht. In dit rapport is voldoende toegelicht dat andere veehouderijen geen invloed 

hebben. Bij een plattelandswoning blijven wel de luchtkwaliteitseisen gelden. De adviseur 

verwacht niet dat bij een dusdanig kleinschalige veehouderij luchtkwaliteit een knelpunt 

zal vormen. 

 

De beheersverordening voor De Ronde Hoep voorziet zelf niet in een 

afwijkingsmogelijkheid hiervoor. Om die reden dient de afwijkingsprocedure op grond 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden gevoerd. Uit een oogpunt 

van een goede ruimtelijke ordening bestaan hiertegen geen bezwaren.  

Vanwege de afwijking van de beheersverordening wordt een ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen aan de raad gevraagd. De betreffende gebruikswijziging past namelijk  niet 

binnen de criteria van lijst met categorieën gevallen waarin geen verklaring van geen 

bedenkingen is vereist. 

In het nieuwe bestemmingsplan voor de Ronde Hoep zal het perceel een passende 

bestemming krijgen. Ook daarin zal een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het 

omzetten van een agrarische bedrijfswoning in een plattelandswoning worden 

opgenomen.  

 

Met deze omgevingsvergunning wordt alleen het gewijzigde gebruik geregeld. Als er ge- 

of verbouwd gaat worden zal  daarvoor een aparte omgevingsvergunningaanvraag 

ingediend moeten worden. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening kan met dit bouwplan worden 

ingestemd. Zie verder hiervoor 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
NVT 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Bij de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen zijn geen externe partijen 

betrokken. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal tegelijk met de overige 

stukken van de omgevingsvergunning ter inzage liggen. 

 

Wat is het vervolg? 

Wanneer de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verleent kan de 

planologische procedure worden gestart. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal 

tegelijk met de overige stukken van de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage liggen. 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen zienswijzen tegen zowel de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen als tegen het bouwplan worden ingebracht. De 

bevoegdheid tot het verlenen van de definitieve verklaring van geen bedenkingen is 
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gemandateerd aan burgemeester en wethouders indien naar aanleiding van de ter inzage 

legging van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen daaromtrent geen zienswijzen 

zijn ingebracht. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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RAADSBESLUIT 
 
 
 
 
 
 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2017, nummer 

2017/06, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het wijzigen van het 

gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Rondehoep West 54b in 

afwijking van de beheersverordening "De Ronde Hoep". 

 

 

 

Ouder-Amstel, 16 februari 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

de raadsgriffier, 

 

 

de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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HOOFDSTUK 1:  INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding  

 

Aan de Rondehoep West 54B, te Ouderkerk aan de Amstel, is een woning gelegen die als 

bedrijfswoning deel heeft uitgemaakt van het agrarische bedrijf aan de Rondehoep West 54A. De 

wens van de eigenaar is om de bedrijfswoning als woonruimte voor niet aan het bedrijf gebonden 

derden te kunnen aanwenden. Dit gebruik kan worden mogelijk gemaakt worden door de 

bestaande bedrijfswoning te kwalificeren als plattelandswoning. 

 

Het initiatief kan niet vergund kan worden op basis van het vigerende bestemmingsplan. Er dient 

daarom een procedure ter verkrijging van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 eerste lid 

onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden doorlopen. De 

gemeente Ouder-Amstel heeft in haar principebesluit van 27 september 2016 aangegeven, onder 

voorwaarden, medewerking te willen verlenen aan de genoemde ruimtelijke procedure.  

 

Bij wet is bepaald dat ten behoeve van een dergelijke procedure voorzien dient te worden in een 

goede ruimtelijke onderbouwing.  

 

Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt invulling gegeven aan deze bepaling. In deze 

onderbouwing komen relevante aspecten aan de orde op basis waarvan beoordeeld kan worden 

of het initiatief voldoet aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening. Het doel van 

deze ruimtelijke onderbouwing is daarmee om de ruimtelijke aanvaardbaarheid en 

uitvoerbaarheid van de gewenste ontwikkeling aan te tonen.  
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1.2. Ligging en begrenzing projectgebied 

 

Het projectgebied betreft het perceel Rondehoep West 54B dat, ten zuiden van de kern 

Ouderkerk aan de Amstel, binnen het landelijk gebied van de gemeente Ouder-Amstel gelegen 

is. Het perceel is kadastraal geregistreerd onder gemeente Ouder-Amstel, sectie K, kadastraal 

nummer 787. 

 

De noordelijke begrenzing van het projectgebied wordt gevormd door het agrarische perceel 

Rondehoep West 54A. Aan de westelijke zijde grenst het projectgebied aan het dijklichaam dat 

langs de Amstel gelegen is. Ten zuiden en oosten grenst het projectgebied aan open 

veenweidegebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afbeeldingen: ligging van het projectgebied binnen 

het landelijk gebied van de gemeente Ouder-

Amstel. Het projectgebied is weergegeven  

op de afbeelding links, het projectgebied is bij 

benadering met een rood kader weergegeven. 
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1.3. Vigerend planologisch regime 

 

Ter plaatse van de projectlocatie geldt de beheersverordening De Ronde Hoep, zoals deze op 25 

september 2014 door de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel is vastgesteld.  

 

Met de beheersverordening De Ronde Hoep is de feitelijke situatie en planologische vastgelegd. 

Dit houdt in dat de ruimtelijke structuur ongewijzigd blijft. De beheersverordening voorziet niet in 

nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, voor zover dit overeenkomt met de planologische situatie. 

Eventuele planologische ruimte die is toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan 

Ronde Hoep 2003 is met de beheersverordening overgenomen. Hiermee zijn de bestaande 

rechten gerespecteerd. 

 

Ingevolge het bepaalde in de beheersverordening gelden ter plaatse van het projectgebied de 

bestemming ‘Agrarisch’, de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ en de 

gebiedsaanduiding ‘Wetgevingszone-Kamperen’. Tevens zijn diverse aanduidingen van kracht, 

welke in onderstaande tekst worden toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming ‘Agrarisch’(artikel 13) 

 

Gronden met deze bestemming mogen benut worden voor agrarisch grondgebruik, de 

uitoefening van een volwaardig agrarisch bedrijf (geen glastuinbouwbedrijf en/of intensieve 

veehouderij). Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenstalling', 

deze aanduiding geldt voor het hele projectgebied, is een stalling voor paarden toegestaan. Ook 

mag binnen de bestemming gewoond worden in een bedrijfswoning en zijn, onder gegeven 

criteria nevenfuncties, zoals de verkoop eigen producten en een bed & breakfast toegestaan. 

Bijbehorende toegestane functies zijn voortstuinen, erven en terreinen, wegen en paden, 

parkeervoorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, water en waterhuishoudkundige 

voorzieningen en groenvoorzieningen. 

 

Tevens is bepaald dat per agrarische bedrijfswoning is één paardenbak is toegestaan binnen het 

bouwvlak, waarvan de oppervlakte maximaal 800 m² mag bedragen. Ook zijn aan huis gebonden 

beroepen toelaatbaar indien daartoe ten hoogste 40% van de vloeroppervlakte van de woning 

wordt gebruikt met een maximum van 45 m². Als het aan huis gebonden beroep uitgeoefend 

wordt in een bijbehorend bouwwerk, dan mag ten hoogste 15 m² van de vloeroppervlakte van dit 

bijbehorend bouwwerk hiervoor worden gebruikt. 

 

Als onderdeel van de bestemming zijn bouwregels opgenomen waarbij gesteld wordt dat 

bedrijfsgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden gebouwd, met dien verstande 
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dat per bouwvlak maximaal één agrarisch bedrijf is toegestaan. Het grootste deel van het 

projectgebied maakt onderdeel uit van een bouwvlak. Voor het bouwen van een bedrijfswoning 

met bijbehorende bouwwerken geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' 

het aantal aangeduide wooneenheden als maximum aantal bedrijfswoningen ten behoeve van de 

agrarische bedrijfsvoering is toegestaan: het bouwvlak waarvan het projectgebied grotendeels 

deel uitmaakt bevat de nadere duiding dat maximaal drie bedrijfswoningen zijn toegestaan. De 

goothoogte en bouwhoogte van een bedrijfswoning mogen niet meer bedragen dan 

respectievelijk 6 meter en 10 meter. De maximum inhoud van een bedrijfswoning is gesteld op 

750 m³, inclusief uitbouwen. Voor zijn binnen voorwaarden bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

toegestaan. 

 

 

Dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ (artikel 19) 

 

Deze dubbelbestemming geldt voor het westelijke deel van het projectgebied. De regels 

behorend bij deze bestemming dienen ter bescherming van het dijklichaam langs de Amstel.  

 

Conclusie 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat, namelijk het gebruik van de 

binnen het projectgebied gelegen bedrijfswoning als plattelandswoning, kan niet op basis van het 

vigerende planologische regime vergund worden. Het initiatief is voor wat betreft het toegestane 

gebruik in strijd met de beheersverordening.  

 

Om het initiatief te kunnen realiseren dient derhalve een procedure ex artikel 2.12 eerste lid 

onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden doorlopen. 
 

1.4. Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. 

In hoofdstuk 3 is de bestaande situatie beschreven en wordt ingegaan op het gewenste initiatief.  

 

In hoofdstuk 4 is de toetsing van het gewenste initiatief aan de relevante sectorale 

milieuaspecten beschreven.  

 

Hoofdstuk 5 gaat in op de economische uitvoerbaarheid alsmede de maatschappelijke 

uitvoerbaarheid. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 de motivering van het initiatief nader toegelicht. 
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HOOFDSTUK 2:   VIGEREND BELEID 

 

2.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk is het vigerende beleid van het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente 

Ouder-Amstel in samenhang met het gewenste initiatief nader beschreven. 

 

2.2. Rijk 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte   

 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgesteld op 13 maart 2012. In de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Het kabinet beschrijft 

in de Structuurvisie onder andere in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil 

investeren. De rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals verbetering van de 

bereikbaarheid. 

 

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 

leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten 

overgelaten. De rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, 

een degelijk wegennet en waterveiligheid. 

 

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie rijksdoelen geformuleerd: 

a. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  

b. het verbeteren, in standhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat;   

c. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en  

cultuurhistorische waarden behouden zijn.   

 

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer 

bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van 

groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de 

situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij 

beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. De nationale belangen uit de SVIR die 

juridische borging vragen, worden geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro). Deze Amvb is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf. 

 

Conclusie 

 

De onderwerpen vanuit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte hebben geen relatie 

met/invloed op het in deze ruimtelijke onderbouwing behandelde initiatief.  
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Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 

getreden. Het Barro is op 1 oktober 2012 aangevuld. Het Barro is als Algemene maatregel van 

Bestuur (AmvB) direct gekoppeld aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het 

Barro stelt de begrenzing van de besluitmogelijkheden van de lagere overheden, indien nationale 

belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Als nationaal 

belang zijn benoemd de Mainportontwikkeling Rotterdam, het Kustfundament, de 

Rijksvaarwegen, de Waddenzee en het waddengebied, Defensie, Erfgoederen van uitzonderlijke 

universele waarde, buisleidingen van nationaal belang en de Ecologische hoofdstructuur.  

 

Conclusie 

 

Voorliggend initiatief heeft geen betrekking op deze door het Rijk benoemde nationale belangen. 

 

Wet Plattelandswoning  

 

De regelgeving omtrent ‘plattelandswoning’ is verwoord in de ‘Wijziging Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht inzake de planologische status van gronden alsmede aanpassingen 

van plattelandswoningen‘. Met deze wetswijziging is de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) per 1 januari 2013 aangepast. De wetswijziging houdt in dat het 

planologisch regime van gronden en opstallen, en niet langer het feitelijke gebruik daarvan, 

bepalend is voor de mate van bescherming tegen hinder van geluid, geur en fijnstof. Verder heeft 

de wetswijziging specifiek betrekking op zogenaamde plattelandswoningen. Dat zijn (voormalige) 

agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden bewoond.  

De toenemende functieverandering en functiemenging op het platteland leidt er op veel plekken 

toe dat de omgeving in toenemende mate geschikter wordt en dient te worden voor bewoning 

door anderen dan de agrariërs zelf. De overheid heeft gemeend dat die omstandigheid, na 

afweging van belangen, het creëren van een mogelijkheid om de milieuwetgeving onder 

omstandigheden minder strikt toe te passen dan gebruikelijk rechtvaardigt. De wetswijziging 

regelt dat deze woningen ook bij gebruik door derden niet worden beschermd tegen 

milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Wel worden plattelandswoningen beschermd tegen 

milieugevolgen van omliggende bedrijven en tevens dient aangetoond te worden dat sprake is 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

Conclusie  

 

Het initiatief is in lijn met de regeling omtrent de Wet Plattelandswoning. In hoofdstuk 4 wordt 

nader ingegaan op milieu- en omgevingsaspecten ter behoeve van het initiatief. 

 

Ladder Duurzame Verstedelijking 

 

Vanaf 1 oktober 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking (LDV) onderdeel van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro, artikel 3.1.6 lid 2). De Ladder behelst een drietal opeenvolgende 

treden -die met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik- voorwaarden stellen aan de inhoud van 

de toelichting bij een ruimtelijk besluit/plan dat voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

 

In de toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maakt, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
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a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele 

regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand 

stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van 

beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 

beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend 

van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 

ontwikkeld. 

 

Met de Ladder wordt een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende 

functies nagestreefd. Dat vergt een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing daarvan. 

 

Conclusie 

 

Uit uitspraken van de Raad van State (onder andere: 10 december 2014, zaaknummer 

201310814/1/R1) blijkt dat er bij een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van een pand, 

indien er in het geheel geen sprake is van toename van het ruimtebeslag, geen sprake is van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gesteld kan derhalve worden dat de gebruikswijziging die 

centraal staat in deze ruimtelijke onderbouwing niet nader getoetst hoeft te worden aan de ladder 

voor duurzame verstedelijking. Het initiatief is daarmee verantwoord in relatie tot de ladder voor 

duurzame verstedelijking. 

Nationaal Waterplan 

 

Op 10 december 2015 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van 

Economische Zaken het Nationaal Waterplan 2016 – 2021 vastgesteld. Het Nationaal Waterplan 

2016-2021 vervangt het Nationaal Waterplan 2009-2015 en de partiële herzieningen hiervan. 

 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een 

structuurvisie en zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland verantwoordelijk voor het 

hoofdwatersysteem en met het waterplan worden de strategische doelen voor het waterbeheer 

vastgelegd. Andere overheden worden gevraagd om het Nationaal Waterplan te vertalen in hun 

beleidsplannen.  

 

Het Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid 

in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het plan gaat in op de thema’s 

waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Daarnaast zijn in het plan gebiedsgerichte 

uitwerkingen voor grote wateren en de zee en de kust opgenomen. Ook beschrijft het waterplan 

de relatie tussen water en de omgeving.  

 

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 staan de volgende ambities centraal: 

• Nederland blijft de veiligste delta in de wereld; 

• Nederlandse wateren zijn schoon en gezond en er is genoeg zoetwater; 

• Nederland is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht; 

• Nederland is en blijft een gidsland voor watermanagement; 

• Nederlanders leven waterbewust. 
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Conclusie 

 

Het initiatief is in lijn met het bepaalde in het waterplan. In hoofdstuk 4.1 wordt nader ingegaan op 

de waterhuishoudkundige aspecten ter plaatse van het projectgebied. 
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Projectgebied 

2.3. Provinciaal beleid 

 

Structuurvisie Noord-Holland 2040  

 

De Provinciale Structuurvisie Noord-Holland is vastgesteld in juni 2010 en kent een wijziging op  

onderdelen per december 2012 en 28 september 2015. De structuurvisie wordt momenteel 

geactualiseerd door deze in overeenstemming te brengen met beleidswijzigingen die de 

afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en te corrigeren op technische fouten of verouderde 

informatie. Van 10 juni tot en met 21 juli heeft een ontwerpwijziging van de PRV in het kader van 

afstemming met de Ladder voor Duurzame verstedelijking en andere onderwerpen ter inzage 

gelegen. Op 8 november 2016 hebben Gedeputeerde Staten de definitieve Nota van 

Beantwoording wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld. 

 

In de structuurvisie Noord-Holland 2040 beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met 

ontwikkelingen omgaat die een grote ruimtelijke impact hebben zoals globalisering, 

klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en krimp. Daarnaast geeft de provincies aan welke 

keuzes gemaakt worden en schetst ze hoe de provincie er in 2040 er uit moet komen uit te zien. 

Door de ruimtelijke ordening aan te passen waar nodig, kan met de veranderingen worden 

omgegaan.  

 

Tegelijkertijd is het van belang bestaande kwaliteiten van het provinciale landschap te behouden 

of verder te ontwikkelen. Op basis hiervan richt de structuurvisie zich op drie hoofdbelangen:  

 Klimaatbestendigheid: de provincie zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving in 

harmonie met water en gebruik van duurzame energie;  

 Ruimtelijke kwaliteit: de provincie zorgt voor behoud van het Noord-Hollandse landschap 

door verdere ontwikkeling van de kwaliteit en diversiteit;  

 Duurzaam ruimtegebruik: de provincie zorgt voor een regionale ruimtelijke hoofdstructuur 

waarin functies slim gecombineerd worden en goed bereikbaar zijn nu, en in de 

toekomst.  

 

Deze drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.  

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 zijn voor de gronden ter plaatse van het projectgebied 

de volgende kwalificaties opgenomen: ‘fijnmazige waterberging’, ‘kleinschalige oplossingen voor 

duurzame energie’, ‘aardkundig waardevol gebied’, ‘weidevogelleefgebied’, ‘Bufferzone’, Groene 

Hart’, ‘gebied voor gecombineerde landbouw’. De gebouwen zijn voorts geduid als ‘Bestaand 

Bebouwd Gebied’. 

 

 

Afbeelding: uitsnede van de kaart ‘groen om de stad en recreatie’ als onderdeel 

van de structuurvisiekaart. Zichtbaar is dat de gronden ter plaatse van het 

projectgebied zijn aangewezen als onderdeel van het Groene Hart (het groene 

vlak) en als onderdeel van de bufferzone (de arcering).  
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Met betrekking tot het behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen en de 

aardkundige waarden wordt in de visie gesteld dat de verschillende landschappen en de rijkdom 

aan cultuurhistorie de kracht zijn van Noord-Holland. De landschappen zijn van groot belang voor 

de aantrekkelijkheid van Noord-Holland als vestigingsplaats voor internationaal concurrerende 

bedrijven en hun kenniswerkers. De Provincie Noord-Holland wil deze (cultuur)landschappen 

optimaal gebruiken door hun kenmerken te koesteren en te benutten bij nieuwe ontwikkelingen.  

 

Doel van de bufferzones in Noord-Holland is dat zij gevrijwaard blijven van verdere verstedelijking 

en dat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot relatief grootschalige groene gebieden. De 

bufferzones zijn een belangrijk onderdeel van de hierboven beschreven metropolitane 

landschappen. De Provincie Noord-Holland behoudt de landschappelijke kwaliteit en identiteit 

van deze voormalige Rijksbufferzones en vergroot de mogelijkheden voor ontspanning en 

dagrecreatie in deze gebieden.  

 

Aangaande de kwalificatie gecombineerde landbouw is in de structuurvisie vermeld dat de zone 

voor gecombineerde landbouw landschappelijk kwetsbare gebieden zijn zoals 

veenweidegebieden of cultuurhistorisch waardevolle gebieden karakteristiek. Het landschap 

bepaalt waar en welke ruimte wordt geboden aan de bedrijfsontwikkeling. In de gebieden waar 

schaalvergroting niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, wordt meer ruimte geboden voor nieuwe 

economische activiteiten (verbreding).  

 

Weidevogels zijn karakteristiek voor Noord-Holland. Ze gedijen goed in het open 

(veen)weidelandschap. Weidevogels hebben zowel een ecologische als cultuurhistorische 

waarde die bescherming blijft verdienen. Dit doet de Provincie door de weidevogelleefgebieden te 

beschermen tegen inbreuken op de openheid.  

 

Het Noord-Hollandse landschap is gevarieerd, open, heeft hoge cultuurhistorische waarden en is 

over het algemeen goed bereikbaar vanuit de stad. De bescherming en het bevorderen van de 

bereikbaarheid van groene gebieden rond steden houdt deze aantrekkelijk en leefbaar. De 

Provincie Noord-Holland vindt een goede toegankelijkheid van groen voor haar bewoners en 

bezoekers belangrijk, zowel voor de leefbaarheid als voor het vestigingsklimaat. De Provincie 

Noord-Holland streeft naar meer samenhang in de totale recreatieve structuur: verbindingen 

tussen bestaande recreatiegebieden en het recreatief medegebruik van natuur en 

landbouwgebieden. 

 

Provinciale ruimtelijke verordening  

 

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 3 februari 2014 de provinciale 

ruimtelijke verordening opnieuw vastgesteld. Deze vaststelling betreft een beleidsarme wijziging 

ten opzichte van de eerder vastgestelde verordening op 21 juni 2010, hetgeen inhoudt dat er 

geen beleidswijziging is doorgevoerd. Voorts is de verordening op 26 juli 2016 en 25 november 

2016 nog op onderdelen aangepast. 

 

Doel van de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening’ is het stellen van algemene regels over de 

inhoud van ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen. Daarnaast heeft de verordening tot 

doel doorkruising van provinciaal beleid zoals vastgelegd in de provinciale structuurvisie te 
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Projectgebied 

voorkomen. Verder voorziet de verordening in de uitwerking van thema’s opgedragen door het 

Rijk.  

 

De projectgronden zijn binnen de verordening aangewezen als ‘aardkundig waardevolle 

gebieden’ (artikel 8), ‘bufferzone’ (artikel 24), ‘weidevogelleefgebied’ (artikel 25) en als ‘gebieden 

voor grootschalige en gecombineerde landbouw’ (artikel 26). De bestaande gebouwen binnen het 

projectgebied zijn voorts aangewezen als ‘bestaand bebouwd gebied’ 

 

De gronden zijn gekwalificeerd als ‘aardkundig waardevol gebied’. In de verordening wordt 

gesteld dat in de toelichting van een bestemmingsplan wordt aangegeven in hoeverre rekening is 

gehouden met de in het gebied voorkomende bijzondere aardkundige waarden zoals beschreven 

in het bijlage-rapport Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden. Raadpleging 

van dit rapport leert dat de aardkundige bescherming betrekking heeft op de bijzondere 

kenmerken van het aanwezige veenweidegebied. 

 

In de verordening is gesteld dat voor de gebieden die vallen binnen de begrenzing van de 

zogeheten ‘bufferzones’ maakt een bestemmingsplan verdere verstedelijking niet mogelijk in de 

vorm van nieuwe bebouwing buiten BBG. 

 

Met betrekking tot het ‘weidevogelleefgebied’ wordt in de verordening verwoord dat een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft een dergelijk gebied niet voorziet in de mogelijkheid van 

nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een uitbreiding daarvan, en in 

andere verstorende activiteiten.  

 

Voor de ‘gebieden voor grootschalige en gecombineerde landbouw’ wordt in de verordening 

gesteld dat hier, onder voorwaarden, primair agrarische activiteiten gefaciliteerd dienen te 

worden.  

 

Afbeelding: uitsnede van de kaart ‘Aardkundige Waarden’ behorend bij de 

verordening ruimte van de provincie Noord-Holland. Zichtbaar is dat het 

projectgebied aangewezen is als onderdeel van een aardkundig waardevol gebied.  

 

 

 

 

 

 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie  

 

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma van 

de structuurvisie en beschrijft de kernkwaliteiten van de verschillende Noord-Hollandse 

landschappen. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie geeft de provincie haar visie op de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland. Daarbij is aangegeven welke kernkwaliteiten 

van het landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang zodat deze kwaliteiten op een 

zorgvuldige wijze kunnen worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen. De Leidraad 
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Landschap en Cultuurhistorie geeft aan welke kernkwaliteiten van landschap en cultuurhistorie 

van provinciaal belang zijn.  

 

Uit de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland blijkt 

dat het projectgebied en de omgeving in historisch-geografisch opzicht tot het 

veenrivierenlandschap behoren. Er kan een onderscheid gemaakt worden in droogmakerijen en 

veenontginningen, waarbij het projectgebied tot de veenontginningen behoort. Het gaat daarbij 

om vanaf de Middeleeuwen in cultuur gebrachte gebieden, gekenmerkt door een min of meer 

regelmatige strokenverkaveling met boerderijen op de koppen van de kavels. Omdat het gebied 

nu voornamelijk gebruikt wordt als wei- en hooiland wordt het ook wel veenweidegebied 

genoemd. Binnen Amstelland neemt de Ronde Hoep in cultuurhistorisch opzicht een bijzondere 

plaats in door de gaafheid van het gebied en de representativiteit voor de middeleeuwse 

ontginningen en de bestaande waaierverkaveling.  

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat betreft het toestaan van het 

gebruik van de bestaande voormalige agrarische bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep 

West 54B als plattelandswoning. Het feitelijke gebruik van het bestaand pand, het bijgebouw en 

de bijbehorende gronden als woning/woonperceel verandert met het initiatief niet. Het initiatief 

gaat niet gepaard met uitbreidingsmogelijkheden, dan wel activiteiten die van invloed zijn op de 

landschappelijke, natuurlijke en aardkundige waarden en de (agrarische) gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden. Het initiatief beantwoord aan de doelstelling van het provinciale 

beleid om een nieuwe invulling voor voormalige agrarische percelen te vinden.  

 

Conclusie  

 

Het initiatief is in lijn met het provinciale beleid.  

 

2.4. Regionaal beleid 

 

Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040  

 

In het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 voor Metropoolregio Amsterdam wordt op regionale 

schaal verwoord en verbeeld welke ruimtelijke opgaven er in de regio zijn. Het 

Ontwikkelingsbeeld is bedoeld als basis voor de in komende jaren op te stellen structuurvisies 

van de verschillende overheden in de Noordvleugelregio. In het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 

2040 worden de volgende aandachtspunten benoemd:  

 de zorg om de internationale concurrentiepositie;  

 de noodzaak van voortgaande stedelijke intensivering en herstructurering;  

 de dreigende versnippering en sluipende verrommeling van het landelijk gebied;  

 de achterblijvende interne en extern bereikbaarheid van de regio;  

 en de aanwezige samenhang op dat schaalniveau tussen nieuwe grote projecten.  
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Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteitplan De Ronde Hoep 

 

De gemeente Ouder-Amstel ligt voor een groot deel binnen de Amstelscheg. Dit is 

het landelijk gebied tussen Amstelveen, Amsterdam en Uithoorn/De Ronde Venen. 

Ook de Ronde Hoep valt binnen dit gebied. Er is vanuit diverse sectoren grote druk op schaarse 

ruimte in dit gebied. Om die reden hebben de betrokken overheden (provincie Noord-Holland, 

gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, de stadsdelen Zuid, Oost en Zuidoost en het 

Waterschap Amstel Gooi en Vecht) besloten samen te werken om de Amstelscheg te 

ontwikkelen tot een metropolitaan landschap van allure met groen en recreatie om 

de stad. Hiertoe is in 2010 een intentieverklaring ondertekend. 

 

Om daadwerkelijk uitvoering te geven aan deze ambitie zijn het Gebiedsperspectief en 

Beeldkwaliteitplannen (BKP) opgesteld. Het gebiedsperspectief geeft de opgaven voor de 

ontwikkeling van de Amstelscheg weer. De drie hoofdopgaven zijn: de Amstelscheg als eenheid 

te versterken, ruimte voor diversiteit en vergroten van de toegankelijkheid. 

 

In de BKP’s zijn deze opgaven per deelgebied uitgewerkt. De centrale opgave voor het 

Beeldkwaliteitsplan De Ronde Hoep, dit is het gebied waarvan het projectgebied deel uitmaakt,  

is het waarborgen van het gave karakter van De Ronde Hoep. Om dit te kunnen bewerkstelligen 

is het van groot belang de agrarische functie binnen de polder te handhaven. Daarom ligt de 

nadruk op het met respect voor de karakteristieken van de polder, plaats bieden aan agrarische 

verbreding en schaalvergroting. In de polder ligt tevens een succesvol weidevogelgebied. Waar 

het gaat om de opgave van schaalvergroting is het van belang om de openheid 

van het gebied te bewaren. In het BKP wordt aan de hand van een aantal ontwerpprincipes 

beschreven op welke wijze de openheid van de polder kan worden gewaarborgd, indien er 

ontwikkelingen plaats vinden binnen de polder. 

 

Conclusie  

 

Het initiatief betreft uitsluitend het toestaan van het gebruik van een bestaande bedrijfswoning als 

plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met ontwikkelingsmogelijkheden/activiteiten die 

een negatief effect op de bestaande landschappelijke en gebiedswaarden kunnen hebben. Ook 

heeft het initiatief geen negatief effect op de ambities en ordeningsprincipes voor de toekomstige 

ruimtelijke structuur van de regio. Het initiatief is in lijn met het regionale beleid.  

 

2.5. Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie gemeente Ouder-Amstel 2007 

 

In de ‘Structuurvisie gemeente Ouder-Amstel 2007’ (vastgesteld 2008) verwoordt de gemeente 

haar visie op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van haar grondgebied voor de lange termijn.  

 

De gemeente omvat drie kernen waaronder Ouderkerk aan de Amstel. In de kernen van de 

gemeente ligt de nadruk op de woonfunctie. Er zijn voldoende voorzieningen om aan de lokale 

behoefte te voldoen.  
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Uit de structuurvisie blijkt dat het beleid van de gemeente er sterk op is gerecht om de 

ecologische en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Hierbij is het huidige 

agrarische karakter is leidend.  

 

De combinatie van open landschap (Ronde Hoep) en stedelijke agglomeratie op korte afstand 

van elkaar dient beter te worden benut. De Ronde Hoep is in potentie recreatief aantrekkelijk. Dit 

zal in hoofdzaak in combinatie met natuur plaats vinden. Het versterken van de beleefbaarheid 

van kan plaats vinden door een versterking van de fietsroute ‘Rondje Hoep’. Er zijn geen 

grootschalige ruimtelijke aanpassingen voorzien. Het uitgangspunt is om met kleine en relatief 

simpele details de beleefbaarheid van de polder de Ronde Hoep te versterken.  

 

Ontwikkelingskansen dienen in te steken op het versterken van de groen-blauwe kwaliteiten van 

het landschap. Ook wordt een versterking van de Stelling van Amsterdam (SvA) voorgestaan. De 

polder is thans zeer beperkt toegankelijk. In de visie wordt in minimale vorm het ontsluiten van 

het vogelreservaat in de polder voorgestaan. Bij het vogelreservaat moet gedacht worden aan 

relatief natte natuur met hoge waarde. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief betreft uitsluitend het toestaan van het gebruik van een bestaande bedrijfswoning als 

plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met ontwikkelingsmogelijkheden/activiteiten die 

een negatief effect op de bestaande landschappelijke en gebiedswaarden en (agrarische) 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden kunnen hebben. Het initiatief heeft geen 

negatieve effecten op de doelstellingen uit de Structuurvisie Ouder-Amstel 2007.  
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HOOFDSTUK 3:  GEBIEDSVISIE   
 

3.1. Bestaande situatie (omgeving) projectgebied  

 

Het projectgebied is, ten zuiden van de kern Ouderkerk aan de Amstel, langs de oostelijke zijde 

van de Amstel binnen het landelijk gebied gelegen. Het projectgebied is kadastraal bekend onder 

gemeente Ouder-Amstel, sectie K, nummer 787.  

 

Het projectgebied is gelegen langs en wordt ontsloten via de Rondehoep West. Deze weg is 

gelegen op het dijklichaam dat het water van de Amstel scheidt van het achtergelegen open 

veenweidegebied. De Rondehoep West (60 km/u) maakt onderdeel uit van de dijkring die de 

droogmakerij de Ronde Hoep omringt en verbindt Ouderkerk aan de Amstel met zuidelijker 

gelegen gebieden.  

 

Langs de Rondehoep West zijn diverse percelen gelegen, welke plaats bieden aan bedrijfsmatige 

functies (waaronder agrarische bedrijven) en woonfuncties. De percelen vormen een 

bebouwingslint dat qua dichtheid varieert. De percelen bevatten veelal diverse gebouwen, waarbij 

de woonbebouwing hoofdzakelijk langs de dijk is gelegen en de bedrijfsgebouwen dieper op de 

kavels is gesitueerd.  

 

Vanaf het dijklichaam wordt tussen de lintbebouwing door zicht op het droogmakerijlandschap 

geboden. De droogmakerij wordt gekenmerkt door een kavelstructuur in de vorm van een waaier. 

De gronden zijn in gebruik als grasland en als natuurgronden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: de foto’s geven een impressie van het projectgebied (bij 

benadering met een rood kader weergegeven) en de directe omgeving.  
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Het projectgebied zelf betreft een kavel van circa 1840 vierkante meter. Aan de west-, zuid- en 

oostzijde wordt het projectgebied door middel van een kavelsloot gescheiden van omliggende 

gronden. Aan de noordzijde van het projectgebied is het bedrijf gelegen, tegenwoordig een 

paardenhouderij, waartoe het projectgebied in planologische zin onderdeel van uitmaakt.  

 

Op het perceel is een (voormalige) bedrijfswoning (bouwjaar 1980) gebouwd. De (voormalige) 

bedrijfswoning bestaat uit één bouwlaag met een kapconstructie en is haaks op de dijk 

gesitueerd.  

 

Aan de noordoostzijde van het perceel is een bijgebouw, eveneens bestaande uit één bouwlaag 

met een kap, opgericht in de vorm van vrijstaande een garage met zolder.  

 

De overige gronden van het projectgebied zijn als tuin en als erf ingericht. De kavel wordt via een 

in- en uitritconstructie op de Rondehoep West ontsloten.  
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3.2. Visie van gewenste initiatief en bijbehorende motivering  

 

De strekking van het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat is om de 

bestaande (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning te kunnen gebruiken.  

 

De betreffende woning aan de Rondehoep West 54B heeft in het verleden dienst gedaan als 

bedrijfswoning bij de melkveehouderij welke direct ten noorden van het projectgebied tot 1985 

heeft gefunctioneerd. Na de beëindiging van de melkveehouderij is de bedrijfsvoering ter plaatse 

als paardenhouderij/manege voortgezet; deze paardenhouderij/manege is nog steeds actief.  

 

De voormalige bewoners van de bedrijfswoning waren verbonden aan de melkveehouderij en zijn 

ook na het wijzigen van de bedrijfsvoering woonachtig geweest in de bedrijfswoning. De 

(voormalige) bedrijfswoning maakt privaatrechtelijk (qua eigendomsverhoudingen) geen 

onderdeel van het bedrijf uit. Initiatiefnemer is als broer van deze voormalige bewoners, welke 

overleden zijn, genoodzaakt om de bedrijfswoning te verkopen.  

 

De bedrijfswoning mag conform de vigerende planologische status echter uitsluitend bewoond 

worden door bewoners die gelieerd zijn aan het bijbehorende bedrijf. De bedrijfswoning en het 

bijbehorende perceel zijn evenwel niet meer nodig voor de bedrijfsvoering. Als gevolg van de 

modernisering, automatisering en wijziging van de bedrijfsvoering zijn minder mankracht en 

toezicht nodig. Daarbij kan gesteld worden dat het bedrijf buiten de bedrijfswoning aan de 

Rondehoep West 54B nog over een andere bedrijfswoning beschikt, welke momenteel 

daadwerkelijk als bedrijfswoning bewoond wordt.  

 

Verkoop van de bedrijfswoning aan derden is zoals gesteld niet mogelijk. Zonder planologisch 

ingrijpen ontstaat derhalve een ruimtelijk probleem: er ontstaat leegstand, waardoor de ruimtelijke 

kwaliteit van het landelijke gebied onder druk komt te staan.  

 

Het herbestemmen van de bedrijfswoning in een burgerwoning is als oplossingsrichting niet 

mogelijk, daar, zo stelt de gemeente in haar schrijven van 27 september 2016, er bij het toestaan 

van een burgerwoning milieutechnische belemmeringen ontstaan als gevolg van de nabijgelegen 

paardenhouderij/manege en de mogelijkheden die dit bedrijf heeft op basis van het 

activiteitenbesluit.  

 

Met de invoering van de Wet Plattelandswoningen (nader beschreven in hoofdstuk 2.2) heeft de 

overheid getracht om aan de gestelde problematiek, welke als gevolg van de ontwikkelingen 

binnen de agrarische sector wijdverspreid is, het hoofd te bieden. De wet regelt dat 

bedrijfswoningen, waarvoor een lager beschermingsregime ten opzichte van het bijbehorend 

agrarisch bedrijf geldt, onder voorwaarden, tevens als plattelandswoning door derden mogen 

worden bewoond. 

 

Het initiatief sluit aan bij de mogelijkheid die de Wet Plattelandswoning biedt. De insteek is om de 

huidige bedrijfswoning aan de Rondehoep west 54B als plattelandswoning te kwalificeren en om 

daarmee het gebruik van de woning voor derden, welke niet met het bedrijf verbonden zijn, 

mogelijk te maken.  
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Met de kwalificatie van de (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning blijft de agrarische 

bestemming alsmede de bedrijfswoning, conform het vigerende bestemmingsplan van kracht. 

Hiermee blijft tevens de planologische eenheid met het agrarische bedrijfsperceel in stand. 

 

Door het gebruik van de (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning toe te staan ontstaat 

de mogelijkheid om de woning aan derden te verkopen. Op deze wijze wordt een 

toekomstbestendig invulling aan het projectgebied gegeven, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse van de kavel en de omgeving ten goede komt.  

 

Het initiatief gaat uitsluitend uit van het gebruik van de (voormalige) bedrijfswoning als 

plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouwmogelijkheden of andere 

gebruiksmogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: weergegeven zijn de gewenste plattelandswoning en bijbehorende gronden. 
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HOOFDSTUK 4:  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 
 

4.1 Water 

 

Inleiding 

 

Het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen hebben in februari 2001 de 

“Startovereenkomst Waterbeheer 21ste eeuw” ondertekend. Hierin is vastgelegd dat de 

betrokken partijen de “watertoets” toepassen op alle relevante ruimtelijke plannen met 

waterhuishoudkundige consequenties. In het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat de 

betrokken waterbeheerders moeten worden geraadpleegd bij het opstellen van ruimtelijke 

plannen en bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning die in strijd is met het 

bestemmingsplan. De watertoets is een instrument om ruimtelijke plannen, zoals 

bestemmingsplannen en een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen in strijd met het 

bestemmingsplan”, te toetsen op de mate waarin rekening wordt gehouden met 

waterhuishoudkundige aspecten. Het gaat daarbij onder meer om aspecten als waterkwaliteit en 

waterkwantiteit (ruimte voor water) en veiligheid (bescherming tegen overstroming). 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning. 

 

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht. 

 

Het westelijke deel van het projectgebied is gelegen binnen de beschermingszone van de 

waterkering langs de Amstel 

 

Het initiatief betreft uitsluitend een gebruikswijziging van de bestaande woning. De feitelijke 

situatie verandert niet. Het initiatief heeft geen invloed op de waterstaatkundige elementen of op 

de waterhuishouding.  

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot het aspect water uitvoerbaar.  

 

4.2 Bodem 

 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen aan 

te worden getoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. In het algemeen 

geldt dat verontreiniging van de bodem (grond en grondwater) moet worden voorkomen. 

Uitgangspunt is dat de bodem schoon is en dat dat zo moet blijven (zorgplicht). Voor vervuilde 

bodems geldt dat deze functiegericht en kostenefficiënt gesaneerd moeten worden. Voorwaarde 

is dat hierbij geen verspreiding van of ontoelaatbare blootstelling aan verontreiniging optreedt. De 

Wet bodembescherming geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het 
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gehalte van een stof in de grond of in het grondwater de voor de stof geldende streefwaarde 

overschrijdt. Onderzoek naar bodemkwaliteit dient gedaan te worden wanneer initiatieven uitgaan 

van bodemroerende activiteit, dan wel functies mogelijk maken waarbij dezelfde mensen 

gedurende een langere periode minstens 2 uur per dag op de betreffende gronden verblijven. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

De woning en het bijbehorende perceel kennen reeds een woonfunctie. Dit gebruik verandert niet 

met het initiatief.  

 

Er zijn geen problemen met de bodemkwaliteit bekend.  

 

Gesteld kan worden dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het beoogde gebruik 

van de woning als plattelandswoning. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot het aspect bodem uitvoerbaar.  

 

4.3 Flora en fauna 

 

Op basis van wetgeving is bepaald dat ruimtelijke initiatieven geen (onevenredige) nadelige 

effecten mogen hebben op eventueel voorkomende beschermde flora en fauna. 

 

Ten behoeve van de bescherming van ecologische waarden is een tweetal wetten van 

toepassing. In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn regels opgenomen die van toepassing zijn 

op gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten). De 

bescherming van planten- en diersoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. 

 

Flora- en faunawet 

 

De Flora- en faunawet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en de 

dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens de 

Europese (Vogel- en Habitatrichtlijnen) afspraken toekomt. De Flora- en faunawet is sinds 1 april 

2002 van kracht. Het uitgangspunt is een wettelijk verbod op het doden of beschadigen van een 

aantal in het bijzonder genoemde dieren en planten. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van natuurgebieden in Nederland. 

Daarnaast regelt deze wet het aanwijzen van natuurgebieden die van nationaal of internationaal 

belang zijn: Beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. De 

Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt vervolgens wat er wél en niet mag in deze beschermde 

natuurgebieden. Sinds 1 oktober 2005 zijn de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de 

Natuurbeschermingswet verwerkt. 
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Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

Met het initiatief verandert het feitelijke gebruik van het perceel voor een woonfunctie niet. Het 

initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouwmogelijkheden of een verandering van de 

gebruiksintensiteit.  

 

Het initiatief heeft daarmee geen negatieve effecten op eventueel aanwezige (beschermde) flora 

en fauna.  

 

Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet. 

 

Conclusie 

 

Het voorliggende initiatief is daarmee in relatie tot de aspecten flora en fauna uitvoerbaar. 

 

4.4 Cultuurhistorie en archeologie 

 

Cultuurhistorie  

 

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als 

gevolg van de MoMo is het Bro (artikel 3.1.6, lid 2) gewijzigd. Wat eerst voor alleen archeologie 

gold, geldt nu ook voor al het cultureel erfgoed. In de toelichting van het bestemmingsplan dient 

een beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

 

Archeologie  

 

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden, die 

is neergelegd in de Monumentenwet 1988. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag 

van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming 

van archeologisch erfgoed in de bodem en de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling. Voor 

gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter 

plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan 

bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het 

archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden 

betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische goed in de bodem (in 

situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West als 

plattelandswoning.  
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Het initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouwmogelijkheden of andere ontwikkelingen die van 

negatieve invloed kunnen zijn op eventueel voorkomende archeologische en cultuurhistorische 

waarden.  

 

Conclusie  

 

Voorliggend initiatief is in relatie tot de aspecten cultuurhistorie en archeologie uitvoerbaar. 

 

4.5 Geluid 

 

In de Wet geluidhinder zijn geluidsnormen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 

industrielawaai opgenomen. Wanneer er een nieuwe geluidsgevoelige functie wordt gerealiseerd 

op een locatie waar momenteel geen geluidsgevoelige functie aanwezig of toegestaan is en deze 

locatie binnen de geluidszones van industrie, rail- of wegverkeer valt, dient middels een 

akoestisch onderzoek onderzocht te worden of de geluidniveaus in relatie tot de geluidgevoelige 

functie aanvaardbaar zijn. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

De bestaande (voormalige) bedrijfswoning is gelegen binnen de geluidzone van de Rondehoep 

West.  

 

Er wordt met het initiatief geen nieuwe geluidgevoelige functie in de zin van de Wet geluidhinder 

mogelijk gemaakt. Nadere verantwoording in het kader van de Wet geluidhinder is daarmee niet 

nodig.  

 

Conclusie 

 

Voorliggend initiatief is in relatie tot het aspect geluid uitvoerbaar. 

 

4.6 Lucht 

 

Wet milieubeheer / Wet luchtkwaliteit 

 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in 

de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat 

deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt 

in Amvb's en ministeriële regelingen. De nieuwe wetgeving kent een dubbele doelstelling: 

1. De overheid wil een belangrijke impuls geven aan het treffen van maatregelen zodat in 

ons land de Europese normen worden gehaald; 

2. De overheid wil er ook voor zorgen dat er meer mogelijkheden zijn om projecten door te 

laten gaan. Dat was nodig om dat in het verleden veel plannen door de rechter werden 

stilgelegd vanwege het niet halen van de normen. 
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De Wet luchtkwaliteit vereist een genuanceerde toetsing of koppeling tussen (ruimtelijke) 

besluiten en de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Een ruimtelijk plan is in overeenstemming met de 

Wet luchtkwaliteit als de planvorming niet leidt tot een overschrijding of een verdere 

overschrijding van de normen. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de 

concentraties, hoeven niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de 

buitenlucht. Voor projecten die wel in betekenende mate bijdragen aan de concentratie is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) relevant. 

 

Amvb Niet In Betekenende Mate en Regeling Niet In Betekenende Mate (NIBM) 

 

De Amvb NIBM en Regeling NIBM bevatten criteria waarmee kan worden bepaald of een project 

van een bepaalde omvang wel of niet als “in betekenende mate” moet worden beschouwd. NIBM 

pro-jecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd 

worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, 

aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de 

luchtkwaliteit achterwege blijven. Er is een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine 

ruimtelijke projecten. Een project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel ‘niet in 

betekenende mate’) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een 

verslechtering van maximaal 3% van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Een verslechtering 

van maximaal 3% komt overeen met een nieuwbouwproject van 1.500 woningen of 100.000 m2 

kantoorvloeroppervlak. Grotere projecten kunnen worden opgenomen in het NSL-programma, 

mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen 

door de maatregelen van het NSL. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

Het initiatief blijft daarmee ver onder de grenzen van de regeling Niet in betekenende mate en 

heeft daarmee niet of slechts in geringe mate invloed op de luchtkwaliteit. Er hoeft daarom niet 

getoetst te worden aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof PM10/PM2,5. 

Aanvullend onderzoek naar luchtkwaliteit is derhalve niet noodzakelijk. 

 

Ook met het oog op de heersende achtergrondwaarden kan gesteld worden dat de voorgestane 

ontwikkeling niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden.  

 

Conclusie 

 

Voorliggend initiatief is daarmee in relatie tot het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar. 

 

4.7 Externe veiligheid 

 

Algemeen 

 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving als gevolg van 

gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven, het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
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weg, het water, het spoor en door  buisleidingen. De risicobenadering externe veiligheid kent 

twee begrippen om het risiconiveau van transport en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in 

relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR).   

 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde 

plaats in de omgeving van een transportroute of inrichting bevindt, overlijdt door een ongeval met 

het transport van gevaarlijke stoffen op die route of binnen die inrichting. Plaatsen met een gelijk 

risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Voor nieuwe 

situaties is voor kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) de grenswaarde voor het PR gesteld 

op een niveau van 10-6/jr. Voor beperkt kwetsbare objecten (bijvoorbeeld bedrijven) is dit een 

richtwaarde. 
 

Het GR geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de 

omgeving van de beschouwde transportroute of inrichting. Het aantal personen dat in de 

omgeving van de route of inrichting verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het GR. 

 

Risicovolle inrichtingen 

 

Voor risicovolle inrichtingen is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing. 

Voorbeelden van deze risicovolle bedrijven zijn LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en 

chemische fabrieken. Het Bevi is opgesteld om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 

worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. De normstelling van het Bevi 

richt zich zowel op vergunningverlening als ruimtelijke ordening. Indien een ruimtelijk plan de 

aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object in het 

invloedsgebied toelaat, dient tevens het groepsrisico te worden verantwoord. 

 

Externe veiligheid transport  

 

In het Besluit externe veiligheid transportroutes, dat per 1 april 2015 in werking is getreden, heeft 

het Rijk het beleid vastgelegd met betrekking tot de afweging van veiligheidsbelangen die een rol 

spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het besluit zijn regels opgenomen voor het 

realiseren van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de zogeheten basisnetafstanden van een 

transportroute voor gevaarlijke stoffen. Deze basisafstanden zijn vastgelegd in de Regeling 

Basisnet. Het besluit is onder meer van toepassing op omgevingsbesluiten, zoals het vaststellen 

van een bestemmingsplan.   

 

Buisleidingen 

 

Voor buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, is het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) van toepassing. Op grond van het Bevb geldt voor de aanleg, bouw of 

vestiging van een kwetsbaar object dichtbij dergelijke buisleiding, een grenswaarde van 10-6 per 

jaar voor het plaatsgebonden risico. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als 

richtwaarde. 

 

Indien een ruimtelijk plan de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt 

kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een buisleiding toelaat, dient tevens het 

groepsrisico te worden verantwoord. 
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Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

Een woning wordt gekwalificeerd als een kwetsbaar object.  

 

Met het initiatief verandert het feitelijke gebruik van het perceel als woonperceel niet. De 

personendichtheid op de kavel neemt niet toe.  

 

Met het initiatief wordt geen nieuwe risicobron geïntroduceerd.  

 

Uit een raadpleging van de risicokaart blijkt dat het projectgebied niet is gelegen in de nabijheid 

of binnen het invloedsgebied van risicobronnen.  

 

Het initiatief heeft daarmee geen negatieve gevolgen voor de bestaande veiligheidsniveaus. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot het aspect externe veiligheid uitvoerbaar. 

 

4.8 Geur 

 

Op 1 januari 2007 is de nieuwe ‘Wet geurhinder en veehouderij’ (Wgv) in werking getreden. De 

Wgv ziet toe op geurhinder vanuit veehouderijen. De Wgv bevat daartoe onder meer wettelijke 

geurnormen, waaraan in principe moet worden voldaan, maar de wet biedt aan gemeenten 

tevens de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen (artikel 6 Wgv) eigen gemeentelijke 

geurnormen toe te passen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) beschermen geurgevoelige 

objecten tegen de geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen.  

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

Een woning valt onder de definitie van een geurgevoelig object zoals opgenomen in arikel 1 Wgv. 

Voor een bedrijfswoning en daarmee ook voor een plattelandswoning geldt echter dat dergelijke 

woningen geen milieubescherming genieten ten opzichte van het bijbehorende bedrijf, in deze 

casus het bedrijf aan de Rondehoep West 54A. Wel worden deze woningen beschermd tegen 

eventuele geurhinder van andere bedrijven.  

 

Voor wat betreft het van toepassing zijnde beschermingsniveau voor de woning is het van belang 

om te bepalen of de woning binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen. Het gebied waarin de 

woning is gelegen wordt aangemerkt als buitengebied. Voor de paarden gelden voorts uitsluitend 
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de te respecteren vaste afstanden. Gelet op de ligging buiten de bebouwde kom, dient een 

afstand van 50 meter te worden gerespecteerd tussen de bedrijfswoning/plattelandswoning en 

overige bedrijven. Een beschouwing van de ruimtelijke situatie leert dat overige bedrijven op veel 

ruimere afstand van de beoogde plattelandswoning aan de Rondehoep West 54B liggen, 

waardoor zich geen hindersituaties zullen voordoen.  

 

Ten opzichte van het bijbehorende bedrijf aan de Rondehoep West 54A geniet de 

plattelandswoning, ingevolge de strekking van de Wet plattelandswoning, evenals de bestaande 

bedrijfswoning geen bescherming van geurhinder. De rechten van het bijbehorende bedrijf 

worden derhalve niet aangetast en er ontstaat geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen 

nieuwe potentiële hindersituatie ontstaat. 

 

Conclusie  

 

Het bestemmingsplan is in relatie tot het aspect geur uitvoerbaar. 

 

4.9 Milieuzoneringen 

 

Bedrijven zijn milieubelastende bestemmingen die hinder ten opzichte van milieugevoelige 

bestemmingen (waaronder wonen) kunnen veroorzaken. Om deze hindersituaties te voorkomen 

dient er bij ruimtelijke plannen, waarin milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen in 

elkaars nabijheid mogelijk worden gemaakt, in principe uit te worden gegaan van scheiding van 

functies. Hiertoe zijn in de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering (2009; hierna te noemen 

B&M) richtafstanden opgesteld.  

 

In deze handreiking wordt afstanden, zogeheten milieuzoneringen, tussen bedrijfsactiviteiten en 

milieugevoelige functies aangegeven waarmee wederzijdse hinder voorkomen wordt. Zo zorgt de 

milieuzonering ervoor dat nieuwe bedrijven op een passende afstand ten opzichte van woningen 

worden gesitueerd en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bestaande 

bedrijven worden gepland.  

 

De invloed van een bedrijf op de omgeving hangt op de (milieubelastende) karakteristieken van 

het bedrijf. In de handreiking worden daarom zes milieucategorieën met de daarbij behorende 

richtafstanden onderscheiden (zie tabel). Deze afstanden zijn gebaseerd op de mate van 

verspreiding van de hinderaspecten geluid, stof, gevaar en geur. 

 

Voorts wordt onderscheid gemaakt in afstanden tot een rustige woonwijk en tot een gebied met 

een menging van functies. De gedachte daarbij is dat gebieden met gemengde functies hogere 

achtergrondwaarden voor wat betreft de hinderaspecten kennen, waardoor milieubelasting van 

een specifiek bedrijf meer op zal gaan in de omgeving en minder snel als hinder zal worden 

ervaren.  
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Milieucategorie Richtafstanden tot rustige 

woonwijk 

Richtafstanden tot gemengd 

gebied 

1 10 meter 0 meter 

2 30 meter 10 meter 

3 50 tot 100 meter 30 tot 50 meter 

4 200 tot 300 meter 100 tot 200 meter 

5 500 tot 1000 meter 300 tot 700 meter 

6 1500 meter 1000 meter 

Afbeelding: Richtafstanden per milieucategorie. 

 

De VNG-publicatie voorziet in richtafstanden. Deze richtafstanden zijn bepaald op basis van 

gemiddelde productieprocessen. Door middel van een gedegen op een specifieke situatie 

toegespitste onderbouwing kan gemotiveerd van deze richtafstanden worden afgeweken.  

Naast het VNG-stelsel moeten bedrijven op basis van een vergunning krachtens de Wet 

milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning milieu) of op 

basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) aan 

voorschriften voldoen. Deze voorschriften dienen onder andere ter regulering van de hinder voor 

de omgeving en kunnen daarmee relevant zijn voor de beschouwing van hindersituaties. 

 

Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

De plattelandswoning kent gelijk aan de bestaande bedrijfswoning milieubescherming ten 

opzichte van omliggende bedrijven. De omliggende bedrijven anders dan het bijbehorende bedrijf 

Rondehoep West 54A zijn op ruime afstand (veel meer dan de vereiste 50 meter) gelegen. De 

omliggende bedrijven worden daarmee niet aangetast in de bestaande rechten en ondervinden 

geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen nieuwe potentiële hindersituatie ontstaat.  

 

Ten opzichte van het bijbehorende bedrijf aan de Rondehoep West 54A geniet de 

plattelandswoning, ingevolge de strekking van de Wet plattelandswoning, evenals de bestaande 

bedrijfswoning geen milieubescherming. De rechten van het bijbehorende bedrijf worden 

derhalve niet aangetast en er ontstaat geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen nieuwe 

potentiële hindersituatie ontstaat. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot het aspect milieuzonering uitvoerbaar. 

 

4.10 Besluit milieueffectrapportage 

 

In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling uitgevoerd moet 

worden als een project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het gaat dan om een 

project dat genoemd is in de bijlage onder C of D van het Besluit m.e.r. . 
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Beschouwing 

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning. Een dergelijke ontwikkeling wordt niet benoemd in bijlage D van het 

Besluit m.e.r. Het opstellen van een m.e.r.-beoordeling of plan M.E.R. is niet nodig. 

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in het kader van het Besluit milieueffectrapportage uitvoerbaar.  

 

4.11 Verkeer en parkeren 

 

Een ruimtelijk initiatief kan tot wijzigingen in verkeerstromen en de parkeervraag leiden. Omwille 

van een goede ruimtelijke ordening dient beargumenteerd te worden dat het wegennet de nieuwe 

verkeersintensiteiten voldoende aankan en dat er geen onaanvaardbare parkeerdruk ontstaat. 

 

Beschouwing  

 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

Het feitelijke gebruik van de kavel als woonperceel verandert niet, waardoor geen wijzigingen 

zullen optreden met betrekking tot verkeersintensiteiten en parkeervraag. De bestaande in- en 

uitritconstructie blijft ongewijzigd.  

 

Er zijn geen problemen bekend met de verkeersafwikkeling in de omgeving van het 

projectgebied.  

 

Conclusie 

 

Het initiatief is in relatie tot de aspecten verkeer en parkeren uitvoerbaar.  
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HOOFDSTUK 5:  UITVOERBAARHEID 
 

5.1. Financiële uitvoerbaarheid 

 

In het kader van artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de financieel-

economische uitvoerbaarheid van een afwijkingsbesluit te worden aangetoond. Op grond van het 

bepaalde in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een 

exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorzien. De gemeenteraad, dan wel, 

indien deze bevoegdheid gedelegeerd is, het college van burgemeester en wethouders, kan 

besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen als het verhaal van kosten anderszins verzekerd 

is.  

 

De beoogde ontwikkeling betreft een particulier initiatief. De kosten van het initiatief zijn voor 

rekening van de initiatiefnemer. Voor de gemeente zijn aan onderhavig plan geen financiële 

consequenties verbonden. De gemeente Ouder-Amstel heeft met initiatiefnemer een 

planschadeovereenkomst gesloten. De kosten voor de uitvoering van het project zijn voor 

rekening van de initiatiefnemer. Het plan is hiermee economisch uitvoerbaar. Het opstellen van 

een exploitatieplan is niet nodig.  

 

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Ingevolge het bepaalde bij wet wordt het ontwerpbesluit voor zes weken ter inzage gelegd. Een 

ieder heeft hierbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.  
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HOOFDSTUK 6:   MOTIVERING 
 

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het 

gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Rondehoep West 54B 

als plattelandswoning.  

 

Door het gebruik van de (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning toe te staan ontstaat 

de mogelijkheid om de woning aan derden te verkopen. Op deze wijze wordt een 

toekomstbestendig invulling aan het projectgebied gegeven, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse van de kavel en de omgeving ten goede komt.  

 

In de voorgaande hoofdstukken is het relevante beleid in relatie tot het initiatief beschreven. Het 

initiatief past binnen de kaders van de beleidsuitgangspunten van het vigerende Rijks-, 

provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook is het project uitvoerbaar in relatie tot geldende milieu- en 

omgevingsaspecten.  

 

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project voldoet aan de uitgangspunten van 

een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

 



4 Advies De Roever 



7.b Wijzigen samenstelling welstandscommissie per 1 januari 2017 (2017/08)

1 Raadsvoorstel 2017/08 Wijzigen samenstelling welstandscommissie per 1 januari 2017  

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 

 

Nummer 2017/08 
 

datum raadsvergadering : 16 februari 2017 

onderwerp : Wijzigen samenstelling welstandscommissie per 1 

januari 2017 

portefeuillehouder : Wethouder C.C.M. Korrel - Wolvers 

datum raadsvoorstel : 29 november 2016 

 

Samenvatting 
De samenstelling van de welstandscommissie wordt gewijzigd omdat mevrouw Drs. 

D. van Hoogstraten per 1 januari 2017 aan het eind van haar tweede zittingstermijn 

is gekomen. Voorgesteld wordt mevrouw Drs. D. van Hoogstraten per 1 januari 2017 

te ontslaan als voorzitter van de welstandscommissie en tevens geeft Mooi Noord-

Holland de overweging om Mevrouw S. van Ginneken per 1 januari 2017 te 

benoemen als voorzitter van de welstandscommissie voor een periode van drie jaar. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Op dit moment zijn door u als leden van de welstandscommissie benoemd mevrouw 

Drs. D. van Hoogstraten als voorzitter en de heer E. Kuchlein als commissielid / 

secretaris en de heer H. Kodde als commissielid. 

 

Op grond van artikel 12b, lid 4 van de Woningwet kunnen leden van de 

welstandscommissie worden benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar (eerste 

zittingstermijn). Zij kunnen eenmalig worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar 

(tweede zittingstermijn). 

 

Wat is er aan de hand? 
In bijgevoegde brief van Mooi Noord-Holland geeft Mooi Noord-Holland aan dat de 

voorzitter van de welstandscommissie mevrouw Drs. D. van Hoogstraten per 1 januari 

2017 aan het eind van haar tweede zittingstermijn is gekomen. Mooi Noord-Holland 

stelt voor om mevrouw S. van Ginneken als voorzitter te benoemen.  

 

Wat gaan we doen? 
Wij stellen u voor om in te stemmen met de wijziging in de  

samenstelling van de welstandscommissie door mevrouw Drs. D. van Hoogstraten per 

1 januari 2017 als voorzitter van de welstandscommissie te ontslaan en mevrouw S. 

van Ginneken per 1 januari 2017 te benoemen als voorzitter van de  

welstandscommissie voor een periode van drie jaar.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
n.v.t. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
n.v.t. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Mooi Noord-Holland wordt op de hoogte gesteld. 

 

 
Wat is het vervolg? 

De welstandscommissie zal vanaf 1 januari 2017 bestaan uit mevrouw S. van 

Ginneken (als voorzitter) en de heer E. Kuchlein (als commissielid / secretaris) en de 

H. Kodde (als commissielid).   

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2016, 

nummer 2017/08, 

 

gelet op de artikel 12b lid 4 van de Woningwet; 

 

In overweging nemende dat de leden van de welstandscommissie worden benoemd 

door de gemeenteraad op voordracht van Mooi Noord-Holland en voor een maximale 

zittingstermijn van drie jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming voor nog 

eens eenmaal drie jaar; 

 

 

BESLUIT : 
 

1) Mevrouw Drs. D. van Hoogstraten per 1 januari 2017 te ontslaan als voorzitter 

van de welstandscommissie; 

2) Mevrouw S. van Ginneken per 1 januari 2017 te benoemen als voorzitter van 

de welstandscommissie; 

 

Ouder-Amstel, 16 februari 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 



2 Brief herbenoeming voorzitter 

  

 
 
  

M. Brink 

020-4962121 

Ontslaan en benoemen voorzitter welstandcommissie  

4 oktober 2016 

09.010921 / 16-061-JM/fvdd 

11 november 2016 

besluit 

Mooi Noord-Holland 
t.a.v. de heer J.E.F. Mϋhren 
Emmastraat 111 
1814 DP  ALKMAAR 

 

 
 
 
 
 
Geachte heer Mϋhren, 
 
In antwoord op uw brief van 4 oktober 2016 delen wij u mee dat de raad van de gemeente  
Ouder-Amstel in zijn vergadering van 16 februari 2017 besloten heeft om mevrouw Drs. D. van 
Hoogstraten per 1 januari 2017 te ontslaan als voorzitter van de welstandscommissie en 
Mevrouw S. van Ginneken per 1 januari 2017 te benoemen als voorzitter van de 
welstandscommissie. voor een periode van drie jaar. 
 
Wij gaan ervan uit dat wij u met het bovenstaande voldoende hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Ouderamstel, 
namens dezen, 
teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving Duo+, 
afdeling Buurt 
 
 
 
 
MR. B. DE BRUIN 
 
 
Bezwaarclausule 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de 
dag na die waarop het besluit is verzonden naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de 
gemeenteraad van Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.  
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel 
belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN  Amsterdam. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 
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