
      

Bundel van de Raadsvergadering van 6 juli 2017

 

 

 

1 Opening van de vergadering
2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 Vragenhalfuurtje

Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de
gemeenteraad bevoegdheden heeft.

5 Besluitenlijst raadsvergadering 15 juni 2017
Besluitenlijst raad 15 juni 2017

6 HAMERSTUKKEN
6.a Tweede begrotingswijziging 2017 (2017/29)

Voorgesteld besluit:
1. De wijziging van de begroting 2017 conform onderstaand overzicht vast te stellen.
2. Tot aanvulling van de bestemmingsreserve “ ontwikkeling ruimtelijke projecten” met € 1,5 mln. tot € 2,5
mln.
3. Deze aanvulling te dekken door aanwending van de algemene reserve.

Dossier 556 voorblad

Raadsvoorstel 2017/29: tweede aanpassing van de begroting 2017

Raadsbesluit 2017/29: tweede aanpassing van de begroting 2017

6.b Tiende wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam (2017/33)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam.

Dossier 561 voorblad

Raadsvoorstel 2017/33: 10e wijziging GR Vervoerregio

1. Tekst 10e wijziging Gemeenschappelijke Regeling geelgemarkeerd

2. Tekst 10e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Amsterdam definitief

3. Toelichting op de 10e wijziging GR

4. Brief gemeente Ouder-Amstel

6.c Ontwerpbegroting 2018 Vervoerregio (2017/34)
Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2018 en hierover geen zienswijze in te dienen.

Dossier 569 voorblad

Raadsvoorstel 2017/34: Ontwerpbegroting 2018 Vervoerregio

1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2018-2021

2. Concept Ontwerpbegroting 2018-2021

3. Brief over proces zienswijzen gemeenten

6.d Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof (2017/38)
Voorgesteld besluit:
- Het project Zonnehof aan te merken als Bouwgrond in exploitatie.
- De per 2017 geactualiseerde grondexploitatie vast te stellen voor het project Dorpshart Duivendrecht,
deelgebied Zonnehof met een budgettair resultaat conform besluit van de gemeenteraad van maart 2011.

Dossier 574 voorblad

Raadsvoorstel 2017/38: Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof

Raadsbesluit 2017/38: Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof

7 BESPREEKSTUKKEN
7.a Duo+: bedrijfsplan inclusief GR, begroting 2018 en jaarrekening 2016 (2017/36)

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke samenvatting van het bedrijfsplan Duo+ 2.0;
2. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Duo+;
3. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2016 Duo+ en geen zienswijze in te dienen;
4. Kennis te nemen van de concept begroting 2018 Duo+ en geen zienswijze in te dienen.

Dossier 568 voorblad



Raadsvoorstel en -besluit 2017/36: Duo+ bedrijfsplan

1. Bedrijfsplan Duo+ daadkrachtig en dichtbij

2. Bedrijfsplan Duo+ samenvatting

3. GR Duo+ tekst Bvo met toelichting

4. PC_Begroting 2018

5. PC_Jaarstukken DUO+ 2016

6. Controleverklaring

7.b Programmarekening 2016 (2017/27)
Voorgesteld besluit:
1. De reconstructie van de Rozenburglaan na oplevering in 2017 te activeren.
2. In te stemmen met in de jaarrekening 2016 opgenomen extra onttrekking aan de bestemmingsreserve
infrastructuur voor een bedrag van € 120.000 voor de hogere lasten voor de van de Madeweg.
3. In te stemmen met een in de jaarrekening 2016 opgenomen onttrekking van € 148.000 aan de
bestemmingsreserve Groen.
4. In te stemmen met een bestemmingsreserve ruimtelijke projecten voor een bedrag van € 1 mln ter
afdekking van de risico’s van de ruimtelijke projecten ultimo 2016. En dit bedrag te onttrekken aan de
algemene dekkingsreserve.
5. Kennis te nemen van de verklaring van de accountant en het verslag van bevindingen bij de jaarstukken.
6. De programmarekening 2016 vast te stellen.

Behandeling:
-	Algemene beschouwingen over de gehele jaarrekening. Spreektijd drie minuten per fractie achter het
katheder.
-	Na elke spreker is er gelegenheid om op de bijdrage te reageren.
-	De algemene beschouwingen worden gevolgd door een inhoudelijke behandeling van de jaarrekening.

Dossier 560 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2017/27: Programmarekening 2016

Programmarekening 2016

Beantwoording technische vragen programmarekening 2016

Bijlagen bij beantwoording technische vragen programmarekening 2016

7.c Begrotingskaders 2018 (2017/30)
Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de begrotingskaders 2018
2. Het college op te dragen een sluitende begroting aan de raad aan te bieden

Dossier 559 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2017/30: Begrotingskaders 2018

1. Begrotingskaders 2018-2021

7.d Financiële bijdrage vernieuwing/verbouwing Historisch Museum (2017/31)
Voorgesteld besluit:
Eénmalig € 32.000,- beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het Historisch Museum uit de reserve
collegeprogramma.

Dossier 558 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2017/31: Financiële bijdrage vernieuwing/verbouwing Historisch Museum

1. Bidboek museum Amstelland

7.e Startnotitie visie 2030 (2017/35)
Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de startnotitie visie 2030;
2. Een budget van € 65.000,- ten laste van de reserve ruimtelijke projecten beschikbaar te stellen voor het
visietraject 2030.

Dossier 570 voorblad

Raadsvoorstel en -besluit 2017/35: Startnotitie Visie 2030

1. Startnotitie Visie 2030

2. Memo toelichting visie 2030

7.f Samenstelling bestuursorganen Vervoerregio Amsterdam in 2018 (2017/37)
Voorgesteld besluit:
1. een voorkeur uit te spreken voor optie 2 voor wat betreft de samenstelling van de regioraad;
2. in te stemmen met het voorstel voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur met de opmerking dat wat
Ouder-Amstel betreft het voorzitterschap niet door een burgemeester hoeft te worden uitgeoefend maar dat
een ander DB-lid ook mogelijk moet zijn.

Dossier 580 voorblad



 

Raadsvoorstel en -besluit 2017/37: Samenstelling bestuursorganen Vervoerregio Amsterdam in 2018

1. Brief Voorstel Bestuursorganen Vervoerregio 2018

2. Bijlage Voorstel Bestuursorganen Vervoerregio 2018

3. Alternatief voorstel Organisatie Vervoerregio Amsterdam

4. Advies secretaris Vervoerregio op alternatief voorstel organisatie Vervoerregio

8 Sluiting
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Concept besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 15 juni 2017 

 

Datum vergadering 

15 juni 2017 

 Locatie 

Gemeentehuis, raadzaal  

Aanvang 

20.00 uur 

Sluiting 

22.30 uur 

Voorzitter 

M.T.J. Blankers-Kasbergen 

(burgemeester) 

 Griffier 

A.A. Swets 

  

Aanwezig: 

De dames W.M.M. van den Brink-van Agtmaal, J. Cace, P.D.A.M. Koek-Baks, C.R. Larson, 

L.D. Muusses en B.M. de Reijke 

De heren A. Blom, G.J. Baerents, J.E. Bos, H.E. de Haan, M. Kahlman, F. Koorn, P. Roos, 

M. Severiens en L. de Vré 

Wethouders C.C.M. Korrel, J.J. de Maa en M.C. van der Weele 

Gemeentesecretaris L.J. Heijlman 

 

 

1. Opening van de vergadering 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

De fractie Natuurlijk Belang kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over 

het Groengebied Amstelland. Dit wordt toegevoegd als agendapunt 8. 

 

3. Mededelingen 

- 

 

4. Vragenhalfuurtje 

De fractie D66 stelt vragen over het regionaal plan scholen en over de verbeter de 

buurt app. Deze worden door het college beantwoord. 

De fractie CDA stelt vragen over het rapport ‘naar een bloeiend Dorpsplein’, fraudede-

tectie sociaal domein en vuilophoging in centrum Ouderkerk (Haventje). Deze worden 

door het college beantwoord. 

 

5.a Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 20 april 2017 

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

5.b Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 9 mei 2017 

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

6. HAMERSTUKKEN 

 

6.a Jaarstukken Groengebied Amstelland (2017/26) 

 Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen m.b.t. de begroting 2018 en de  

 begrotingswijziging 2017 van het Groengebied Amstelland. 

 

6.b Kadernota 2018 DUO+ (2017/17) 

 Voorgesteld wordt: 

1. In te stemmen met de Kadernota 2018 DUO+ 

2. Geen gebruik te maken van de zienswijze procedure 

 

6.c Addendum op onderwijsnota 2016-2020 (2017/18) 

 Voorgesteld wordt het addendum op het Beleids- en activiteitenplan onderwijs  

 2016-2020 vast te stellen. 
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6.d Begroting 2018 Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld (Gemeenschap-

 pelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland) (2017/23) 

 Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van Veilig  

 Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld (Gemeenschappe-

 lijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland) en daarmee in te stemmen met de  

 begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bijdrage over  

 2018 van € 12.003,76. 

 

6.e Aanvraag ASKO Plan van scholen 2018-2020 (2017/20) 

 Voorgesteld wordt: 

1. Het verzoek van de ASKO Scholen tot opname van een nieuwe school voor ba-

sisonderwijs in het Plan van Scholen 2018-2020 niet in te willigen. 

2. Nu nog geen nieuw Plan van Scholen op te stellen, gelet op artikel 83, eerste 

lid, onder a, van de Wet op het primair Onderwijs. 

 

6.f Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland  

 (GGD) Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 (2017/24) 

 Voorgesteld wordt: 

 - In te stemmen met de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling  

Openbare Gezondheidszorg Amstelland. 

- In te stemmen met de voorgestelde verrekening van het positieve resultaat over 

2016. Voor Ouder-Amstel resulteert dit in een terug te ontvangen bedrag van € 

4.114,-. 

- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2018 van de Gemeenschappe-

lijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland en daarmee in te stemmen 

met de begroting 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om een gemeentelijke bij-

drage voor 2018 van € 454.570,-. 

 

6.g Jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017-1 en begroting 2018 AM  

 Match (2017/32) 

 Voorgesteld wordt af te zien van het inbrengen van een zienswijze. 

 

Besluit: De voorstellen worden zonder stemming aangenomen; er is een stemverkla-

ring van OAA bij voorstel 6.e, zij worden geacht tegen te hebben gestemd. 

 

7. BESPREEKSTUKKEN 

 

7.a Beleidsnota Sport & Bewegen: Mee(r)doen met Sport (2017/22) 

 Voorgesteld wordt: 

 - Het beleids- en activiteitenplan Mee(r)doen met Sport, Sport & bewegen in Ou-

 der-Amstel 2017-2024, waarin ambities en activiteiten staan opgenomen met be-

 trekking tot drie thema's: Sport- en beweegstimulering: Gaan sporten én blijven  

 sporten, Maatschappelijke betekenis van sport: Mee(r)doen met sport en Ruimte  

voor sport: hoogwaardige sportaccommodaties en een beweegvriendelijke buiten-

ruimte, met als belangrijkste concrete voornemens: 

 realiseren van een buitensportvoorziening; 

 organiseren van een jaarlijkse ‘sportontmoeting'; 

 opstellen van een meerjarenonderhouds- en investeringsplanning voor de sport-

parken 

 meer halen uit de deelname aan het regionale samenwerkingsverband aange-

past sporten; 

 stimuleren en faciliteren van het contact tussen lokale partijen die een belang 

hebben bij sport en bewegen; 

 onderzoeken wat mensen die onvoldoende bewegen tegenhoudt en 

 bepalen van de benodigde sportieve voorzieningen in de Nieuwe Kern 
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vast te stellen. 

- € 40.000 uit de reserve collegeprogramma te onttrekken, uiterlijk te besteden in 

2018 als bijdrage aan de inrichting van (een) buitensportvoorziening(en) die te-

gemoet komt aan de wensen van jongeren en het toenemend aantal bewoners dat 

wil sporten en bewegen in de openbare ruimte. 

 

Raadslid de heer G.J. Baerents is bij dit agendapunt niet aanwezig. 

 

De fractie OAA dient de motie Sport in, waarin het college wordt opgedragen: 

- Te onderzoeken of ook in onze gemeente een sportstichting kan worden inge-

steld. 

- Te onderzoeken hoe burgers en bestuursleden uit sportverenigingen de sport-

stichting praktische invulling kunnen geven. 

- Te onderzoeken of Sjors Sportief invulling kan geven aan dit project zoals ze dat 

thans al voor 50 gemeenten doen. 

- Genoemd bedrag van 40.000,00 over te dragen in beheer van de opgerichte 

sportstichting. 

 

Het preadvies van het college is negatief. 

OAA trekt de motie in. 

 

De raad neemt de overweging van de commissie Burger en Bestuur over om een werk-

groep in te stellen om na de zomer een addendum te maken met meer meetbare doel-

stellingen. 

 

Besluit: Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen; de VVD geeft een 

stemverklaring. 

 

7.b Beleidsnotitie Duurzaamheid (2017/25) 

 Voorgesteld wordt: 

 1. vast te stellen: Energiek & Circulair, Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel  

2017-2021, inclusief onderliggend maatregelenpakket; 

2. het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming 

van, in ieder geval, de volgende beleidsambities: 

- de gemeente Ouder-Amstel wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn; 

- de landelijke doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord zijn leidend; 

- verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving krijgt prioriteit door inzet 

op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dat geldt ook voor de ge-

meentelijke gebouwen;  

- bij nieuwbouw(wijken) geldt onder andere als uitgangspunt: energieneutraal en 

gasloos bouwen, toekomstbestendig, innovatief, no regret maatregelen, geluid-

adaptief en aandacht voor luchtkwaliteit;  

- vergroting van de opwek van duurzame energie met zon en wind; 

- energietransitie vormgeven door uitfasering van fossiele brandstoffen zoals 

aardgas. In de periode 2040-2050 wordt Ouder-Amstel aardgasvrij; 

- verduurzaming van de mobiliteit met voorrang voor langzaam/duurzaam verkeer 

boven ander (auto)verkeer en stimulering van elektrisch vervoer; 

- circulair bouwen en inrichten (grondstoffen/hergebruikt/herkomst/afval);  

- maatschappelijk verantwoord inkopen door onderschrijving doelstellingen van 

het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; 

- bij afvalscheiding inzetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen 

(75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025; 

- in 2017 is een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) beschikbaar voor 

alle gemeentelijke gebouwen evenals een energielabel (minimaal label C) per ge-

bouw; 
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- in 2017 zijn alle energiemeters van de gemeentelijke gebouwen en installaties 

vervangen door ‘slimme meters' en in 2018 beschikt de gemeente over een digi-

taal energiemonitoringssysteem met inzage in gebruik en kosten; 

- in 2018 is een netwerk van lokale energieambassadeurs opgebouwd; 

- het afval- en grondstoffenbeleid wordt in 2017 verder geoptimaliseerd; 

- met ingang van 2017 vormt duurzaamheid een vast onderdeel van het bestuur-

lijk besluitvormingsproces op alle relevante beleidsvelden. 

 

De fractie PvdA dient, mede namens D66, GL, VVD en NB, de motie Windenergie in, 

waarin het college wordt opgedragen: 

1. Om er bij de provincie op zeer korte termijn op aan te dringen om de huidige 

kaders t.a.v. duurzame energieopwekking d.m.v. windenergie te verruimen en 

aan te passen zodat ook het plaatsen van enkele windturbines en kleine wind-

molens mogelijk wordt. 

2. Om in de zienswijze van de gemeente Ouder-Amstel op de nieuwe Omgevingsvi-

sie van de provincie Noord-Holland aan te geven dat verruiming van de huidige 

kaders t.a.v. duurzame energieopwekking noodzakelijk is, zodat ook kleinere ini-

tiatieven t.a.v. duurzame energieopwekking d.m.v. windenergie mogelijk worden 

gemaakt. 

3. In overleggen met andere gemeentelijke bestuurders in de provincie Noord-

Holland de strekking van deze motie onder de aandacht te brengen en zo te be-

vorderen dat ook vanuit andere gemeenten een zelfde soort geluid richting de 

provincie klinkt. 

4. De raad tijdens commissievergaderingen op de hoogte te houden van de onder-

nomen stappen of vaker indien het college dit nodig acht. 

 

Het preadvies van het college is positief; het college roept de fracties op om zelf de 

strekking van de motie ook onder de aandacht te brengen bij collega’s in de regio en bij 

de provincie. 

 

De fractie GroenLinks dient, mede namens de PvdA, de motie Uitvoeringsplan duur-

zaamheid in, waarin het college wordt opgedragen: 

1. Te zorgen dat, uiterlijk in het vierde kwartaal van 2017, het uitvoeringsplan 

duurzaamheid ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden; 

2. In het plan de financiële en organisatorische implicaties voor de uitvoering, ook 

voor de langere termijn, inzichtelijk te maken. 

 

Het preadvies van het college is positief, vooral voor de langere termijn. 

GroenLinks en de PvdA trekken de motie in. 

 

De PvdA dient, mede namens GroenLinks en OAA, het amendement Uitvoeringsplan 

duurzaamheid in, waarin wordt besloten: 

Aan het voorliggende raadsbesluit een beslispunt 3. toe te voegen dat luidt: 

3. Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2017 wordt er een plan met uitvoeringsmogelijk-

heden m.b.t. duurzaamheid ter besluitvorming aan de raad aangeboden; in dit plan 

worden de financiële en organisatorische implicaties voor de uitvoering, ook voor de 

langere termijn, inzichtelijk gemaakt. 

 

Het preadvies van het college is positief. 

 

Na discussie wordt de titel van het amendement aangepast in ‘Plan met uitvoeringsmo-

gelijkheden duurzaamheid’ en wordt het woord ‘besluitvorming’ vervangen door ‘ken-

nisgeving’. 
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Besluit: 

- Het amendement ‘Plan met uitvoeringsmogelijkheden duurzaamheid’ wordt met 

algemene stemmen aangenomen; er zijn geen stemverklaringen. 

- Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van de VVD tegen; de VVD en 

D66 geven stemverklaringen. 

- De motie Windenergie wordt aangenomen met de stemmen van OAA en de heer 

Severiens tegen; er zijn geen stemverklaringen. 

 

8. Motie vreemd over Groengebied Amstelland (Natuurlijk Belang) 

De fractie Natuurlijk Belang dient de motie Groengebied Amstelland in, waarin het col-

lege wordt  verzocht: 

1. bij het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland te bewerkstelligen dat 

het restant begrotingstekort gedekt wordt uit extra inkomsten, niet zijnde festi-

vals en/of andere zwaar overlast gevende activiteiten in het Groengebied Amstel-

land; 

2. indien blijkt dat het begrotingstekort niet gedekt worden kan uit de extra te ver-

werven inkomsten, bij het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland te 

pleiten voor een meer structurele oplossing door middel van het verhogen van de 

beheerbijdrage van de deelnemende partijen; 

3. bij de Begroting 2017 een voorstel te doen voor een begrotingswijziging en bij de 

Begroting 2018 een voorstel te doen voor de  structurele dekking. 

 

Het preadvies van het college is dat de motie overbodig is, dit komt overeen met de lijn 

die is ingezet. 

Natuurlijk Belang trekt de motie in. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 6 juli 2017. 

 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

A.A. Swets 

 

 

 

 

M.T.J. Blankers-Kasbergen  

 



6.a Tweede begrotingswijziging 2017 (2017/29)

1 Dossier 556 voorblad.pdf 

 

Raadsvergadering 

Dossiernummer 556 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 6 juli 2017 

Agendapunt 6.a 

Omschrijving Tweede begrotingswijziging 2017 (2017/29) 

Eigenaar Blijderveen, I van 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Raadsvergadering 6 juli 2017 

 

 



1 Raadsvoorstel 2017/29: tweede aanpassing van de begroting 2017 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
Nummer 2017/29 

 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017  

onderwerp : Aanpassing van de begroting 2017 

portefeuillehouder : Wethouder M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 23 mei 2017  

 

 

Begrotingswijzigingen. 

 

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 2e wijziging van de begroting 

2017. 

 

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het 

samenstellen van de eerste wijziging van de programmabegroting 2017. 

 

De wijzigingen van de budgetten in deze wijziging tellen op tot een nadeel van € 

352.204. Het positieve begrotingsresultaat van € 55.315 is bij de eerste wijziging van 

de begroting al volledig aangewend. Van de mutaties in deze wijziging kan geen 

onderdeel worden aangemerkt als onvoorzien. Deze 2e begrotingswijziging komt 

geheel ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar, waardoor er totaal t/m 

deze 2e wijziging € 401.318 als nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene 

reserve vrij besteedbaar. 

 

Budgettair effect van dit 

voorstel 
  

    

  
Lasten-stijging 

per saldo  

Begrotings-

resultaat 

Dekking tlv 

algemene 

reserve 

Primitieve begroting    €    55.315   €          -    

1e begrotingswijziging  €     104.429   €   -55.315   €   -49.114  

Stand na de 1e 

begrotingswijziging 
 €     104.429   €          -     €   -49.114  

2e begrotingswijziging  €     352.204   €          -     €  -352.204  

Stand na de 2e 

begrotingswijziging 
 €     456.633   €          -     €  -401.318  

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

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

 

  



 
 
 
 

 

 

2e wijziging 

programmabegroting 2017 
 

 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren 

van de ramingen in de begroting 2017. 

 

Gebruikelijk is alleen de belangrijkste aanpassingen ( € 10.000) toe te lichten. Ook treft 

u een overzicht aan van de gewijzigde stortingen/onttrekkingen aan de reserves van 

meer dan € 10.000. Naast de genoemde wijzigingen zijn er enkele budgettair neutrale 

mutaties, waar de lasten weliswaar hoger zijn dan € 10.000 maar gecompenseerd 

worden door baten van gelijke omvang.  

 

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

In navolging van het onderzoek naar nieuwbouw scholen dat is uitgevoerd in 2016 is er  

De verandering van de jeugdzorg in de regio “Groot Amsterdam” zal extra kosten (€ 

15.000)  met zich mee gaat brengen om productieverlies in de uitvoering te voorkomen 

en voldoende capaciteit te hebben om alle veranderingen door te voeren. 

 

Voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van het kernteam is € 10.000 nodig 

voor training, scholing en voorlichting 

 

PROGRAMMA 2:  RUIMTE 

Voor het instellen van een blauwe zone in de Populierstraat, Hazelaarstraat, Hazelaar, 

Abeelstraat, Schoolstraat, Tamarindestraat, ‘t Ven en een gedeelte van de Biesbosch in 

Duivendrecht is € 13.000 nodig. 

 

Bij het station Van der Madeweg worden fietsparkeerplaatsen wandbetegeling 

aangebracht. De kosten hiervan zijn respectievelijk € 20.740 en € 10.500. Voor de 

fietsparkeerplaatsen wordt een subsidie verwacht van € 19.700. 

 

Voor de uitvoering van projecten wordt, conform raadsbesluit december 2015)  extra 

capaciteit ingezet. Het grootste deel van de kosten (€ 220.000) kan worden doorbelast 

naar deze projecten. Voor een deel is dit niet mogelijk. Per saldo resteert een stijging 

van de lasten van € 77.000. 

 

PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

Voor de capaciteitsuitbreiding binnen dit programma en extra inhuur wordt € 189.000 

geraamd. 

 

Ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding voor de programma’s Ruimte en Bestuur, 

Dienstverlening En Veiligheid (conform raadsbesluit december 2016)  is ook een aantal 

nieuwe werkplekken ingericht. Deze kosten (€ 10.900) betreffen meubilair en ICT-

voorzieningen. 

 

OVERIGE MUTATIES 

-- 

 

 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

-- 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming 

Storting  
t.l.v.  

exploitatie 

Onttrekking 
t.g.v.  

exploitatie 

 

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

 
 

 
 

   

Per abuis is de het budget voor de realisatie van de ambities uit 

het beleidsplan onderwijs twee maal geraamd. Dit wordt met 

deze wijziging gecorrigeerd t.g.v. reserve collegeprogramma. 

40.000  

   

   

   

PROGRAMMA 2:  RUIMTE   

In 2017 wordt het project woninggroen afgesloten. De 

resterende hiervoor gereserveerde middelen worden voor de 

uitvoering van dit project ten gunste van de begroting gebracht. 

 109.154 

 

   

   

PROGRAMMA 3:  

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

  

Voor de veranderende samenleving wordt een incidenteel 

budget gevraagd van 10.000 voor met name het stimuleren van 

inwonersinitiatieven en voor de activiteiten in het kader van het 

uitvoeringsprogramma Samen Maken we Ouder Amstel. De 

middelen kunnen worden gedekt uit de reserve 

collegeprogramma. 

 10.000 

 

   

   

OVERIGE MUTATIES 

Naast deze mutaties wordt voorgesteld om de 

bestemmingsreserve “ ontwikkeling ruimtelijke projecten” aan 

te vullen met € 1,5 mln., ten laste van de algemene reserve. 

Per saldo heeft dit geen invloed op de exploitatie of de totale 

omvang van de reservepositie. 

  

   

Totaal 40.000 119.154 

 

 

 

 



1 Raadsbesluit 2017/29: tweede aanpassing van de begroting 2017 

RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2017, nummer 

2017/29, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1.  De wijziging van de begroting 2017 conform onderstaand overzicht vast te  

stellen. 

Financieel overzicht programma's 2017 (na 2e wijziging) 

 

Programma 
 

Begroting 
na 1e  
wijziging 

2e  
Begrotings 
wijziging 

Gewijzigde 
begroting 

          

Sociaal 

    

 

Lasten 12.680.050 -4.000 12.676.050 

 

Baten -6.349.800 

 

-6.349.800 

Totaal Sociaal 

 

6.330.250 -4.000 6.326.250 

Ruimte 

    

 

Lasten 9.876.066 374.556 10.250.622 

 

Baten -8.134.917 -164.237 -8.299.154 

Totaal Ruimte 

 

1.741.149 210.319 1.951.468 

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 

    

 

Lasten 8.993.822 225.039 9.218.861 

 

Baten -15.731.720 

 

-15.731.720 

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid -6.737.898 225.039 -6.512.859 

 Mutaties reserves         

Sociaal 

    

 

Baten -404.824 4.000 -400.824 

Totaal Sociaal 

 

-404.824 4.000 -400.824 

Ruimte 

    

 

Lasten 600.000 

 

600.000 

 

Baten -754.400 -210.319 -964.719 

Totaal Ruimte 

 

-154.400 -210.319 -364.719 

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 

    

 

Lasten 150.001 

 

150.001 

 

Baten -924.278 -225.039 -1.149.317 

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid -774.277 -225.039 -999.316 

 Eindtotaal   0 0 0 
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2. Tot aanvulling van de bestemmingsreserve “ ontwikkeling ruimtelijke projecten” 

met € 1,5 mln. tot € 2,5 mln.  

3.  Deze aanvulling te dekken door aanwending van de algemene reserve. 
 
 
Ouder-Amstel, 6 juli 2017 
 
De raad voornoemd, 
 

 de raadsgriffier,                                   de voorzitter, 
 
 
 
 
 A.A. Swets                                          M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 



6.b Tiende wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam (2017/33)

1 Dossier 561 voorblad.pdf 

 

Raadsvergadering 

Dossiernummer 561 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 6 juli 2017 

Agendapunt 6.b 

Omschrijving Tiende wijziging gemeenschappelijke regeling 

Vervoerregio Amsterdam (2017/33) 

Eigenaar Riemersma, J.E. 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Raadsvergadering 6 juli 2017 

 

 



1 Raadsvoorstel 2017/33: 10e wijziging GR Vervoerregio 

RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

Nummer 2017/33 
 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : 10e wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Vervoerregio Amsterdam 

portefeuillehouder : M.T.J. Blankers-Kasbergen 

datum raadsvoorstel : 23 mei 2017 

 

Samenvatting 
De burgemeester en het college hebben ingestemd met de 10e wijziging van de 

Gemeenteschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam en stellen aan de raad voor 

met deze 10e wijziging in te stemmen. 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Overeenkomstig artikel 67, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling 

Vervoerregio Amsterdam (GR) komt een wijziging tot stand zodra de raden, de 

colleges en de burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende 

gemeenten, vertegenwoordigende tenminste twee derden van het aantal inwoners van 

het verzorgingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze wijziging hebben besloten. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De regioraad heeft eerder, op 13 december 2016, ingestemd met wijziging van de 

naam van de Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam; deze gewijzigde 

naam in alle uitingen door te voeren en deze naamswijziging mee te nemen bij de 

eerstkomende wijziging van de GR.  

Deze wijziging, de 10e, ligt thans aan u voor. Wijziging van artikel 2 van de GR vormt 

de basis om overal in de GR waar nog sprake is van Stadsregio deze naam te wijzigen 

in Vervoerregio.  

 

Daarnaast heeft de regioraad op 15 maart 2016 ingestemd de gemeenten voor te 

stellen het takenpakket van de Vervoerregio te beperken tot de verkeer en 

vervoertaken (9e wijziging van de GR). Deze taken worden volledig bekostigd uit BDU-

gelden, waardoor financiële bijdragen van deelnemende gemeenten niet meer aan de 

orde kunnen zijn. De daarop betrekking hebbende passages in Hoofdstuk X ‘Financiële 

bepalingen’ zijn dan ook uit de 10e wijziging van de GR gehaald. Daarnaast zijn in dit 

hoofdstuk de bij elkaar horende artikelen samengevoegd en tekstueel verduidelijkt. 

Dit heeft geen inhoudelijke (juridische en financiële) gevolgen. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Burgemeester en college hebben bij besluit d.d. 23 mei 2017 ingestemd met de 10e 

wijziging van de GR. Met dit voorstel wordt u voorgesteld in te stemmen met de 10e 

wijziging van de GR.  

 

Wat gaan we doen? 
Instemmen met de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio 

Amsterdam. 
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Wat is het maatschappelijk effect? 
Een maatschappelijk effect is in dit geval geen sprake van. Bestuurlijk gezien betekent 

dit dat u instemt met de wijziging van een regeling waaraan u deelneemt. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Niet instemmen ligt niet in de rede gelet op eerder besluitvorming. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Instemming van de raad. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De bestuursorganen van de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Wat is het vervolg? 

De Vervoerregio in kennis stellen van de besluitvorming van onze burgemeester, 

college en gemeenteraad van Ouder-Amstel. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 

Op grond van de GR wordt verantwoording afgelegd via de financiële rapportages van 

de Vervoerregio. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

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

 

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nummer 2017/33, 

 

 

BESLUIT : 
 

In te stemmen met de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Vervoerregio Amsterdam. 

 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

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

 

 



1 1. Tekst 10e wijziging Gemeenschappelijke Regeling geelgemarkeerd 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam 

 

Voorstel voor 10e wijziging, maart 2017 

 
 

7 maart 2017 
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Legenda  Voorstel 10e wijziging GR Vervoerregio Amsterdam   

 

De geel gemarkeerde passages  geven de voorgestelde wijzigingen van de 10e wijziging aan.  
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Inhoudsopgave: 10e wijziging GR Vervoerregio Amsterdam 

 

HOOFDSTUK I           Begripsbepalingen 

HOOFDSTUK II          De Stadsregio 

Vervoerregio Amsterdam 

HOOFDSTUK III         Te behartigen belangen  

HOOFDSTUK IV        Bevoegdheden 
Par. 1. Algemeen 
Par. 2. Bevoegdheden, nader omschreven 

 

HOOFDSTUK V         Het bestuur 

Afd. a. De regioraad 
Par. 1. De samenstelling van de regioraad 
Par. 2. De werkwijze 
Par. 3. Vergoedingen 
Par. 4. Informatie en verantwoording 
Par. 5. Bevoegdheden van de regioraad 

 
Afd. b. Het dagelijks bestuur 

Par. 1. De samenstelling van het dagelijks bestuur 
Par. 2. De werkwijze 
Par. 3. Vergoedingen 
Par. 4. De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur 
Par. 5. Informatie en verantwoording 

 
Afd. c. De voorzitter 

Par. 1. De verkiezing van de voorzitter 
Par. 2. Vergoedingen 
Par. 3. De taken en bevoegdheden van de voorzitter 
Par. 4. Informatie en verantwoording 

 

HOOFDSTUK VI Commissies en portefeuillehoudersoverleg  

 

HOOFDSTUK VII 
 

Personeel en organisatie 
 

HOOFDSTUK VII 
 

Uitbreiding belangen/vervanging/overdracht gemeentelijke 
bevoegdheden 

 

HOOFDSTUK IX 
 

Mededelingsplicht   van  de  besturen  van  de deelnemende 
meenten 

 

ge - 

 

HOOFDSTUK X 
 

Financiële bepalingen  

Par. 1. De administratie 
Par. 2. De begroting 
Par. 3. De jaarrekening 

 
HOOFDSTUK XI        Geschillen 

 
HOOFDSTUK XII       Het archief 

 
HOOFDSTUK XIII      Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 

 
HOOFDSTUK XIV      Slotbepalingen 
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Wettelijke grondslag 10e wijziging; Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 

 

 

Artikel 1  

 

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de regeling: de Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Vervoerregio Amsterdam; 

b. de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam: de gemeenschappelijke regeling bedoeld in hoofdstuk van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat ziet op Regelingen tussen gemeenten; 

c. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten Noord-Holland; 

d. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

e. de deelnemende gemeenten: de gemeenten, gelegen in het samenwerkingsgebied; 

2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 

regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van 

"de gemeente",  "de raad", "het college", en "de burgemeester", onderscheidenlijk: de Stadsregio 

Vervoerregio Amsterdam, de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

 

HOOFDSTUK II DE STADSREGIO 

AMSTERDAM  
 

Artikel 2 

 

Er is een gemeenschappelijk openbaar lichaam, genaamd: de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam. 

 

Artikel 3 

 

1. De Stadsregio Vervoerregio Amsterdam is gevestigd te Amsterdam. 

2. Het gebied waarvoor deze regeling geldt, omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. 

3. De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Amsterdam 

en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, 

Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, 

Waterland, Wormerland en Zaanstad.  

 

 

HOOFDSTUK III TE BEHARTIGEN BELANGEN 

 

Artikel 4 

 

1. De Stadsregio Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in deze 

regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met de verkeers- en 

vervoerstaak die voortvloeit uit de Wet afschaffing plusregio’s, de AMvB (Staatsblad 2014 nummer 

559) en de Wet lokaalspoor.  
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2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’.  

 

HOOFDSTUK IV BEVOEGDHEDEN 

 

 

Artikel 5 

 

Ter behartiging van het in artikel 4 genoemde belang,  alsmede ter uitvoering van de wet en daarop 

berustende wettelijke (uitvoerings-)maatregelen, is de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam  bevoegd 

tot: 

a. het aangeven van hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het gebied door middel van 

planning, sturing en coördinatie, 

b. uitvoering van gemeentelijke taken, die aan de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam zijn 

overgedragen, 

c. het verlenen van diensten,  

d. uitoefening van taken van rijk en/of provincie(s), wanneer de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam 

daartoe in staat wordt gesteld. 

 

 

Artikel 6 

 

De taken, als bedoeld in artikel 5, onder a, houden het volgende in: 

 

Verkeer en vervoer 

a. De regioraad stelt een regionaal verkeers- en vervoersplan vast, dat met het oog op de bevordering 

van de bereikbaarheid en de leefbaarheid richting geeft aan de door het dagelijks bestuur te nemen 

beslissingen inzake verkeer en vervoer en op grond waarvan het dagelijks bestuur aan de 

deelnemende gemeenten aanwijzingen kan geven met betrekking tot het door die gemeenten ter 

zake te voeren beleid. 

b. De deelnemende gemeenten dragen, voor zover zij daarover beschikken, hun bevoegdheden 

inzake lokaal openbaar vervoer over aan de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam. 

c. De Stadsregio Vervoerregio Amsterdam draagt ter uitvoering van het regionaal verkeers- en 

vervoersplan zorg voor de verwerving en verdeling van rijksmiddelen op grond van de wet, de Wet 

personenvervoer 2000 en de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds en andere wettelijke regelingen, 

zoals bepaald in het Besluit Vervoerregio. 

 

 

Artikel 7 Overgedragen taken 

 

1. De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling houdt in, dat het dagelijks 

bestuur taken en bevoegdheden uitoefent, welke door de deelnemende gemeenten zijn 

overgedragen met toepassing van artikel 50 van de regeling. 

2. Aan de bestuursorganen van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam behoren, met betrekking tot 

de in het eerste lid bedoelde taken, alle aan de gemeentebesturen toekomende bevoegdheden, voor 

zover niet bij de regeling of de wet uitgezonderd. 
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3. Voor zover een op grond van dit artikel vastgestelde verordening voorziet in hetzelfde onderwerp 

als een verordening van een deelnemende gemeente, regelt eerstbedoelde verordening de 

onderlinge verhouding. De regioraad kan daarbij bepalen, dat de verordening van een deelnemende 

gemeente voor het hele gebied, dan wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk ophoudt te 

gelden. 

 

 

Artikel 8 Dienstverlening 

 

1. De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5, onder c, van de regeling houdt in dat de Stadsregio 

Vervoerregio Amsterdam desgevraagd en wanneer de regioraad daarmee instemt, diensten kan 

verlenen ten behoeve van één of meer deelnemende gemeenten. 

2. Een besluit tot dienstverlening vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige 

voorwaarden, waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan. 

3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis van de deelnemende gemeente gebracht. 

 

 

 

Artikel 9 

 

1. Bevoegdheden, als bedoeld in artikel 5, onder d, van de regeling zijn bevoegdheden van rijk en/of 

provincie, die hetzij in medebewind, hetzij door overdracht, hetzij door aanvaarding op basis van 

overeenkomst of gemeenschappelijke regeling, aan de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam worden 

toegekend. 

2. Artikel 50 van de regeling is van overeenkomstige toepassing. 

  

 

Artikel 10 

 

Voor de behartiging van het in artikel 4 genoemde belang is het dagelijks bestuur bevoegd tot: 

a. het reageren op rijks- en provinciale nota's en plannen, die voor het samenwerkingsgebied van 

belang zijn, 

b. het vertegenwoordigen van het samenwerkingsgebied, 

c. het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies. 

 

 

 

Artikel 11 

 

1. De bestuursorganen van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam komen alle bevoegdheden toe, 

die het gemeenschappelijk openbaar lichaam van rechtswege bezit om als rechtspersoon aan het 

maatschappelijk verkeer deel te nemen. 

2. De bestuursorganen van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam kunnen de uitoefening van 

bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2 van de regeling voor het gebied van een of 

meer gemeenten opdragen aan de bestuursorganen van een of meer deelnemende gemeenten, 
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indien dit in het belang is van een verbetering van de praktijk van de uitoefening van die 

bevoegdheden en voor zover die bevoegdheden zich naar hun aard en schaal daartoe lenen en die 

bestuursorganen daarmee instemmen. 

 

 

Artikel 12 

 

Vervallen  

 

 

Artikel 13 

 

De Stadsregio Vervoerregio Amsterdam kan deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen, als 

bedoeld in de artikelen 93 en 96 van de wet. 

 

 

Artikel 14 

vervallen 

 

 

 

Artikel 15 

 

Ter uitvoering van de taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, algemene maatregel van 

bestuur, dan wel deze regeling aan de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam zijn opgedragen, heeft het 

Dagelijks Bestuur de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang overeenkomstig Titel III, 

hoofdstuk VIII, paragraaf 4, van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht. 

  

 

Artikel 15a 

 

1. Bij het opstellen van een ontwerp van een plan pleegt het dagelijks bestuur, voor zover daarvoor 

geen andere wettelijke voorschriften gelden, overleg met de colleges van burgemeester en 

wethouders van de deelnemende gemeenten en met daarvoor in aanmerking komende besturen, 

instellingen, diensten en personen en doet hiervan in een bijlage bij dit ontwerp verantwoording. 

2. a. Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp van een plan voorlopig vast. 

b. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van een plan na de voorlopige vaststelling aan de 

raden van de deelnemende gemeenten, die hun beschouwingen binnen drie maanden ter kennis 

van de regioraad brengen. 

c. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de informatievoorziening en het maken van afspraken 

ten behoeve van de inspraak over een ontwerpplan. De regioraad kan daartoe algemene regels 

stellen. 

3. a. Binnen drie maanden na het verstrijken van de in het vorige lid vermelde termijn beslist de 

regioraad omtrent de vaststelling van het plan. 

b. Indien tegen het ontwerp van een plan bezwaren zijn ingediend of de regioraad 
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bij de vaststelling van het plan afwijkt van het ontwerp, wordt het besluit tot vaststelling met 

redenen omkleed. 

c. Een plan wordt terstond na de vaststelling door de regioraad medegedeeld aan de raden van de 

deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten. 

 

Hoofdstuk V HET BESTUUR 

 

 

Artikel 16 

 

Het bestuur van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam bestaat uit: 

a. het algemeen bestuur, zijnde de regioraad; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter. 

 

 

Afdeling a: De regioraad 

 

Paragraaf 1: De samenstelling van de regioraad 

 

Artikel 17 

 

1. De leden van de regioraad worden door de raden van de deelnemende gemeenten, uit hun midden 

de voorzitters inbegrepen en uit de wethouders aangewezen. Daarbij wordt de volgende maatstaf in 

acht genomen: 

voor gemeenten tot 20.000 inwoners 1 lid 

voor gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners 2 leden 

voor gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners 3 leden 

voor gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners 4 leden 

voor gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners 5 leden 

en voor elke volgende 40.000 inwoners 

of een gedeelte daarvan 1 lid extra 

2. De leden, aangewezen door de raden van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, kunnen 

zich laten vervangen door een als zodanig door de raad van de desbetreffende gemeente, gelijktijdig 

aangewezen plaatsvervangend lid. Op plaatsvervangende leden zijn de bepalingen van deze afdeling 

van overeenkomstige toepassing. 

3. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de laatstelijk door het 

Centraal bureau voor de statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 

4. Artikel 8, tweede lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 

 

 

Artikel 18 
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Het lidmaatschap van de regioraad is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of 

vanwege het bestuur van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam of van een gemeente aangesteld of 

daaraan ondergeschikt. 

 

 

 

 

Artikel 19 

 

De raden van de deelnemende gemeenten bevorderen, dat de politieke representativiteit van de 

regioraad zoveel mogelijk overeenkomt met de politieke verhoudingen in het samenwerkingsgebied.  

 

 

 

 

 

Artikel 20 

 

1. De raad van een deelnemende gemeente beslist in de eerste vergadering van elke zittingsperiode 

over de aanwijzing van een nieuw lid c.q. nieuwe leden van de regioraad. 

2. Zo spoedig mogelijk na de aanwijzing van de leden door de gemeenteraden, doch uiterlijk binnen 

twee maanden daarna, komt de regioraad in eerste vergadering bijeen. 

3. Het lidmaatschap van de regioraad eindigt op de dag waarop de regioraad in nieuwe samenstelling 

voor de eerste vergadering bijeenkomt. 

 

 

 

Artikel 21 

 

1. Indien tussentijds een plaats van een lid van de regioraad openvalt, wijst de gemeenteraad die het 

aangaat in zijn eerstvolgende vergadering of indien dit niet mogelijk is, ten spoedigste daarna, een 

nieuw lid aan. 

2. Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende deelnemende gemeente 

geeft van een benoeming binnen acht dagen schriftelijk kennis aan de regioraad en aan de 

benoemde. 

 

 

 

Artikel 22 

 

Indien de aanwijzing van een lid van de regioraad tussentijds niet meer in overeenstemming is met 

artikel 17, eerste lid, van de regeling wijst c.q. wijzen de raad c.q. de raden van de desbetreffende 

gemeente(n), zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. 
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Artikel 23 

 

Het lid, dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreding opengevallen plaats tot lid van 

de regioraad is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats het is benoemd, 

zou hebben moeten aftreden. 

 

 

Artikel 24 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de regeling eindigt het lidmaatschap van de 

regioraad eveneens op het moment van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van de 

gemeente die het lid vertegenwoordigt. 

 

 

Artikel 25 

 

1. Een lid van de regioraad kan te allen tijde ontslag nemen. 

Hij deelt dit mede aan de voorzitter. Deze geeft hiervan onverwijld kennis aan de raad van de 

gemeente, die hem heeft aangewezen. 

2. Hij, die zijn ontslag heeft genomen, blijft zijn functie waarnemen, totdat zijn opvolger is benoemd 

en deze de benoeming heeft aanvaard. 

3. Hij, die ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad van een deelnemende gemeente, houdt tevens 

op lid te zijn van de regioraad, het dagelijks bestuur of een commissie. 

4. Een gemeenteraad kan een door hem aangewezen lid tussentijds ontslaan als dit het vertrouwen 

van de gemeenteraad niet meer bezit. Daarbij wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 49 en 

50 van de Gemeentewet. 

 

 

Paragraaf 2: De werkwijze 

 

Artikel 26 

 

1. Op het houden en de orde van de vergaderingen van de regioraad is het gestelde in artikel 22 van 

de wet van toepassing. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de wet vergadert de regioraad voorts zo 

dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of wanneer 

tenminste tien leden van de regioraad zulks nodig achten. In het laatste geval wordt de vergadering 

gehouden binnen een maand nadat de met redenen omklede aanvraag daartoe de voorzitter heeft 

bereikt. 

 

 

 

 

Artikel 27 
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Met betrekking tot het opleggen van geheimhouding is artikel 23 van de wet van toepassing. 

 

 

 

Artikel 28 

 

1. Elk lid van de regioraad heeft in de vergadering één stem. 

2. In een overdrachtsregeling, als bedoeld in artikel 50 van de regeling, kan worden bepaald dat een 

lid van de regioraad met betrekking tot de desbetreffende taak c.q. bevoegdheid in de vergadering 

geen stem heeft. 

 

 

Paragraaf 3: Vergoedingen 

 

Artikel 29 

 

1. De leden van de regioraad kunnen een door de regioraad vast te stellen tegemoetkoming in de 

kosten en, voor zover zij niet de functie van wethouder, burgemeester, vervullen, een vergoeding 

voor hun werkzaamheden ontvangen. Bij de vaststelling van deze tegemoetkoming en vergoeding 

wordt het gestelde in artikel 21 van de wet in acht genomen. 

2. De regioraad kan voorts een tegemoetkoming in of vergoeding van bijzondere kosten en andere 

financiële voorzieningen vaststellen, die verband houden met de vervulling van het lidmaatschap van 

de regioraad. 

  

 

 

Paragraaf 4: Informatie en verantwoording 

 

Artikel 30  

 

De regioraad bepaalt de wijze waarop openbare bekendmakingen als bedoeld in deze regeling 

plaatsvinden. 

 

 

 

Artikel 31 

 

1. Een lid van de regioraad geeft de gemeenteraad, die hem of haar als lid heeft aangewezen, 

schriftelijk dan wel op nader door die raad te bepalen wijze, de door één of meer leden van die raad 

verlangde inlichtingen. 

2. Een lid van de regioraad is aan de gemeenteraad, die hem of haar als lid heeft aangewezen, 

verantwoording verschuldigd voor het door hem of haar in de regioraad gevoerde beleid. 

Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door de betrokken gemeenteraad nader te 

stellen regels. 
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3. De regioraad geeft binnen drie maanden aan de raden van de deelnemende gemeenten de door 

één of meer leden van die raden schriftelijke gevraagde inlichtingen. 

 

 

 

Paragraaf 5: Bevoegdheden van de regioraad 

 

Artikel 32 

 

Aan de regioraad behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze regeling en met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet, zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur, 

de voorzitter of een commissie. 

 

 

 

Afdeling b: Het dagelijks bestuur 

 

Paragraaf 1: De samenstelling van het dagelijks bestuur 

 

Artikel 33 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van de regioraad en zes door de regioraad uit zijn 

midden aan te wijzen leden, met dien verstande dat: 

- twee leden afkomstig zijn uit Amsterdam; 

- één lid afkomstig is uit Zaanstreek; 

- twee leden afkomstig zijn uit de gemeenten, die deel uitmaken van het Amstelland- en 

Meerlandenoverleg; 

- één lid afkomstig is uit de gemeenten, die deel uitmaken van het Intergemeentelijk 

samenwerkingsorgaan Waterland. 

  

 

 

Artikel 34 

 

1. De in artikel 33 van de regeling genoemde aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur vindt 

plaats op voordracht van de colleges van de deelnemende gemeenten via de voorzitter van de 

regioraad, met inachtneming van het bepaalde in artikel 33. 

2. Met betrekking tot de leden van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 40, 41, 46 en 47 van de 

Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop de regioraad de leden van het 

nieuw te vormen dagelijks bestuur aanwijst. 

4. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt kiest de regioraad zo 

spoedig mogelijk een nieuw lid. Artikel 33 van de regeling is daarbij opnieuw van toepassing. 
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Gaat het openvallen van een plaats in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een 

plaats in de regioraad, dan kan deze raad het kiezen van een nieuw lid in het dagelijks bestuur 

uitstellen totdat de opengevallen plaats in de regioraad weer zal zijn bezet. 

5. Degene, die als lid van het dagelijks bestuur tussentijds ontslag neemt, blijft zijn functie 

waarnemen totdat zijn opvolger zijn benoeming heeft aanvaard. 

6. Tussentijds verlies van en schorsing in het lidmaatschap van de regioraad brengt verlies van, 

onderscheidenlijk schorsing in het lidmaatschap van het dagelijks bestuur mede. 

 

 

Artikel 35 

 

Indien afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur van langdurige aard wordt verwacht, dan wel 

de voorzitter gedurende een naar verwachting langdurige termijn wordt vervangen op een wijze, 

bedoeld in artikel 42, derde lid, van de regeling kan de regioraad in de tijdelijke vervanging van dat lid 

c.q. van hem die de voorzitter vervangt voorzien. 

 

 

 

Paragraaf 2: De werkwijze 

 

Artikel 36 

 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden dit nodig 

oordelen. 

2. a. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.  

b. De artikelen 22, 28, en 56 t/m 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, 

met dien verstande dat bij staking van stemmen anders dan over personen voor het doen van 

benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de voorzitter geen doorslaggevende stem heeft. In 

dat geval is artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing. 

3. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 

werkzaamheden vast, dat aan de regioraad wordt toegezonden.  

4. Artikel 60 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 

Paragraaf 3: Vergoedingen 

 

Artikel 37 

 

Ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur is het gestelde in artikel 29 van de regeling van 

toepassing. 

 

 

 

Paragraaf 4: De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur 
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Artikel 38 

 

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen: 

a. het voorbereiden van alles waarover in de vergadering van de regioraad zal worden beraadslaagd 

en besloten; 

b. het uitvoeren van de besluiten van de regioraad; 

c. het beheer van de inkomsten en uitgaven van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam; 

d. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen voor de controle op het geldelijk beheer en de 

boekhouding; 

e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, ook alvorens is besloten tot het voeren van een 

rechtsgeding en het doen van alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of 

bezit; het bezit daartoe de wettelijke bevoegdheden, artikel 160 van de Gemeentewet is van 

toepassing; 

f. het, binnen het raam van de door de regioraad vastgestelde formatie van het personeel van de 

Stadsregio Vervoerregio Amsterdam, benoemen c.q. te werk stellen op arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht en het schorsen en ontslaan van personeel in dienst van de Stadsregio Vervoerregio 

Amsterdam, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 49 van de regeling en verder voor zover 

de regioraad zich de desbetreffende bevoegdheden niet heeft voorbehouden; 

g. het houden van een gedurig toezicht op al wat de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam aangaat; 

h. het voorstaan van de belangen van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam bij hogere overheden 

en andere instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de Stadsregio Vervoerregio 

Amsterdam van belang is. 

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien de regioraad daartoe besluit en naar door deze te stellen 

regels, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet, de aan de regioraad 

toekomende bevoegdheden uit, met uitzondering van: 

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 

b. het vaststellen van de jaarrekening; 

c. vervallen; 

d. vervallen. 

 

 

Artikel 39 

 

1. Wanneer medewerking aan de uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur of 

provinciale verordeningen aan de orde is, wordt deze medewerking verleend door het dagelijks 

bestuur, tenzij deze uitdrukkelijk van de regioraad of de voorzitter wordt gevraagd. 

2. De medewerking bestaande uit het maken van verordeningen, wordt evenwel verleend door de 

regioraad, tenzij deze uitdrukkelijk van het dagelijks bestuur of van de voorzitter wordt gevorderd. 

 

 

 

Paragraaf 5: Informatie en verantwoording 

 

Artikel 40 
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1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden geeft de regioraad de door één of meer leden daarvan 

gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang. 

2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden legt op verzoek van de regioraad verantwoording af over 

het door het dagelijks bestuur of door hem of haar gevoerde bestuur. 

3. De regioraad kan een lid van het dagelijks bestuur ontslaan als deze het vertrouwen van de 

regioraad niet meer bezit. 

Daarbij wordt gehandeld conform artikel 50 van de Gemeentewet. Artikel 49, tweede volzin, van de 

Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 

Artikel 41 

 

1. Het dagelijks bestuur biedt de regioraad jaarlijks vóór 1 juli een verslag van de werkzaamheden van 

de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam over het afgelopen jaar ter vaststelling aan. 

2. Het dagelijks bestuur zendt het verslag binnen veertien dagen na de vaststelling toe aan de raden 

van de deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten.  

 

 

 

Afdeling c: De voorzitter 

 

Paragraaf 1: De verkiezing van de voorzitter 

 

Artikel 42 

 

1. De regioraad wijst uit zijn midden de burgemeester van Amsterdam aan tot voorzitter van de 

Stadsregio Vervoerregio Amsterdam. 

2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door een door het dagelijks 

bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid. 

 

 

 

Artikel 43 

 

De voorzitter van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam is tevens voorzitter van de regioraad. 

 

 

 

Paragraaf 2: Vergoedingen 

 

Artikel 44 
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Ten aanzien van de vergoeding van zijn werkzaamheden en het toekennen van een tegemoetkoming 

in de kosten is het gestelde in artikel 29 van de regeling van toepassing. 

 

 
 

 

Paragraaf 3: De taken en bevoegdheden van de voorzitter 

 

Artikel 45 

 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de regioraad en het dagelijks 

bestuur. 

2. Hij tekent de stukken, die van de regioraad en het dagelijks bestuur uitgaan. 

3. De voorzitter vertegenwoordigt de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam in en buiten rechte. Hij kan 

deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen. 

4. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemende gemeente die partij is in een geding of bij 

een buitengerechtelijke rechtshandeling, waarbij de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam is 

betrokken, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dat bestuur die 

bevoegdheid uit. 

 

 

 

Paragraaf 4: Informatie en verantwoording 

 

Artikel 46 

 

1. De voorzitter geeft aan de regioraad de door één of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen, 

waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang en/of wettelijke bepalingen. 

2. De voorzitter legt op verzoek van de regioraad verantwoording af over het door hem gevoerde 

beleid. 

 

 

 

Hoofdstuk VI COMMISSIES EN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 

 

 

Artikel 47 Commissies 

 

1. De regioraad kan commissies van advies en/of commissies met het oog op de behartiging van 

bepaalde belangen en/of commissies instellen. 

2. Ten aanzien van commissies wordt artikel 24, onderscheidenlijk artikel 25 van de wet toegepast. 

 

 

 

Artikel 48 Portefeuillehouder overleg 
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1. Voor het in artikel 4 van de regeling genoemde belang en voorts voor daartoe door de regioraad te 

bepalen belangen, kan een overleg bestaan van portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten 

en/of vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden van deelnemende gemeenten, genaamd: 

portefeuillehouder overleg. 

2. Voorzitter van het portefeuillehouder overleg is het dagelijks bestuurslid dat het werkterrein van 

het portefeuillehouder overleg in dat bestuur behartigt. 

3. De regioraad regelt de samenstelling, de werkwijze en de openbaarheid van vergaderingen van een 

portefeuillehouder overleg, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel. 

4. Een portefeuillehouder overleg bespreekt desgewenst de ontwikkelingen op zijn werkterrein en 

kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de bestuursorganen van de Stadsregio 

Vervoerregio Amsterdam. 

5. Adviezen aan de deelnemende gemeentebesturen worden door tussenkomst van het dagelijks 

bestuur uitgebracht. 

 

 

 

HOOFDSTUK VII PERSONEEL EN ORGANISATIE 

 

 

Artikel 49 

 

1. de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een 

secretaris staat. 

2. De regioraad beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris. 

3. De regioraad kan voor de secretaris een instructie vaststellen.  

4. De secretaris staat de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter, alsmede de door hen 

ingestelde commissies en de portefeuillehouders overleggen bij de uitoefening van hun taak terzijde. 

Hij is in de vergaderingen van de regioraad en het dagelijks bestuur aanwezig. 

5. De regioraad regelt de vervanging van de secretaris. 

6. Alle stukken uitgaande van de regioraad en het dagelijks bestuur worden door de secretaris mede 

ondertekend. 

7. De regioraad regelt de bezoldiging van de secretaris.  

8. Hoofdstuk VII van de Gemeentewet  is op de secretaris van overeenkomstige toepassing, voor 

zover de voorgaande bepalingen niet reeds voorzien in het in dat hoofdstuk geregelde. 

9. De overige ambtenaren, alsmede het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 

10. De regioraad stelt een verordening vast omtrent de ambtelijke organisatie. 

11. De regioraad regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 

Ambtenarenwet de rechtspositie van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

12. Voor de in het vorige lid bedoelde rechtspositie, gelden zolang de regioraad daarin niet zelf heeft 

voorzien, de rechtspositieregels van de gemeente Amsterdam.  
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HOOFDSTUK VIII UITBREIDING BELANGEN / VERANDERING BESTAANDE 

BEVOEGDHEDEN 

/ OVERDRACHT NIEUWE GEMEENTELIJKE BEVOEGDHEDEN 

 

 

Artikel 50 

 

1. Op initiatief van een van de bestuursorganen van een gemeente of van de Stadsregio Vervoerregio 

Amsterdam kan: 

a. uitbreiding van het belang als bedoeld in artikel 4 van de regeling; 

b. verandering in bevoegdheden als bedoeld in artikel 6 van de regeling; 

c. overdracht van nieuwe gemeentelijke  bevoegdheden als bedoeld in artikel 7 van de regeling 

plaatsvinden. 

2. Het dagelijks bestuur pleegt daartoe overleg met alle colleges en eventueel met andere daarvoor 

in aanmerking komende besturen, instellingen, diensten en personen. 

3. Het dagelijks bestuur legt de in het eerste lid bedoelde uitbreiding van het belang dan wel 

verandering in bevoegdheden vast in een ontwerp-wijziging van de regeling. Artikel  66 van de 

regeling vindt daarbij toepassing. 

4. Ingeval van overdracht van een nieuwe gemeentelijke bevoegdheid met daarbij behorende overige 

bevoegdheden wordt deze opgenomen in een overdrachtsregeling welke aan de betrokken 

bestuursorganen van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. 

5. De voorstellen vermelden in elk geval voor welke gemeenten de overdrachtsregeling zal gelden, 

alsmede de wijze van kostenverdeling en bevat een bepaling over het al dan niet deelnemen aan 

stemmingen, voortvloeiende uit de overdrachtsregeling voor leden, afkomstig uit niet aan de 

overdrachtsregeling deelnemende gemeente(n). 

6. De regioraad beslist over aanvaarding van een door gemeenten overgedragen bevoegdheid en 

regelt de daaruit voortvloeiende gevolgen, de financiële en personele daaronder begrepen. 

7. Indien de bestuursorganen van een deelnemende gemeente van mening zijn dat een overdracht 

als bedoeld in dit artikel voor hun gemeente ongedaan moet worden gemaakt, wenden zij zich met 

een gemotiveerd verzoek tot de regioraad. 

8. De regioraad beslist omtrent dit verzoek. Deze beslissing wordt met redenen omkleed ter kennis 

gebracht van de betrokken gemeente. 

9. Bij inwilliging van het verzoek, regelt de regioraad, de gevolgen van het in het vorige lid bedoelde 

besluit, de financiële gevolgen daaronder begrepen. 

10. Bij wijziging van een overdrachtsregeling vindt artikel 67 van de regeling toepassing. 

 

 

 

HOOFDSTUK IX MEDEDELINGSPLICHT VAN DE BESTUREN VAN DE 

DEELNEMENDE GEMEENTEN 

 

 

Artikel 51 
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1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende 

gemeenten doen het dagelijks bestuur mededeling van bij hen in voorbereiding zijnde maatregelen 

en plannen, die voor de taakvervulling van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam van belang zijn. 

2. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen kunnen over bij hen in voorbereiding zijnde 

maatregelen en plannen, die voor de taakvervulling van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam van 

belang zijn het gevoelen vragen van het betrokken bestuursorgaan van de Stadsregio Vervoerregio 

Amsterdam. 

3. De bestuursorganen van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam kunnen hun zienswijze omtrent 

maatregelen en plannen als bedoeld in het eerste lid, ook ongevraagd aan het betrokken 

gemeentebestuur kenbaar maken. 

4. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen  zijn verplicht te voldoen aan een verzoek van de 

bestuursorganen van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam inlichtingen te verschaffen omtrent 

plannen en maatregelen die voor de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam van belang zijn. 
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HOOFDSTUK X FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

 

Paragraaf 1: De administratie Financieel beleid en beheer 

 

Artikel 52 

 

1. De regioraad stelt regels vast met betrekking tot de inrichting organisatie van de financiële 

organisatie administratie alsmede met betrekking tot de uitgangspunten van het financieel beleid, 

het financieel beheer, de financiële administratie en de controle. en van het beheer van de 

vermogenswaarden van de algemene dienst van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam. Deze regels 

dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan. 

2. Deze regels bevatten in elk geval een beschrijving van: 

a. het bestuurlijk begrotings- en verantwoordingsinstrumentarium; 

b. het begrotings- en budgetbeheer; 

c. de wijze waarop de financiering plaatsvindt; 

d. het reservebeleid; 

e. de wijze waarop de waardering en afschrijving van activa plaatsvindt; 

f. de wijze waarop de controle plaatsvindt op de financiële organisatie, het financieel beheer en 

de financiële administratie. 

2. Ten aanzien van de controle op de administratie en op het beheer van de vermogenswaarden van 

de algemene dienst, is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de verordeningen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, binnen 

twee weken na vaststelling aan gedeputeerde staten.  

 

  

 

Paragraaf 2: De begroting 

 

Artikel 53 

 

1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 

aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

2. De regioraad stelt jaarlijks vóór 1 juli de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. 

Alvorens hiertoe over te gaan wordt de procedure als omschreven in de artikelen  34, 34a, 34b en 35 

van de wet gevolgd. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval 

voor 1 augustus, aan gedeputeerde staten. 

 

 

 

Artikel 54 
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1. In de begroting wordt aangegeven de naar raming door elke deelnemende gemeente voor het jaar, 

waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage. 

2. Voor de berekening van de in het vorige lid bedoelde bijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal 

op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de 

vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal bureau voor de 

statistiek vastgestelde bevolkingscijfers.  

3. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari en vóór 16 juli 

telkens de helft van de in het eerste lid bedoelde bijdrage. 

1. De deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van de geldleningen, 

aan te gaan door de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam voor de uitvoering van zijn taak, in 

verhouding tot het inwonertal op 1 januari van het dienstjaar waarin de geldlening wordt aangegaan 

(uitgedrukt in een veelvoud van duizend naar boven afgerond). Zodanige 

geldleningen mogen de geldgevers geen rendement geven dat hoger is dan het rendement van de 

geldleningen, welke tegelijkertijd worden aangeboden door de NV. Bank Nederlandse gemeenten. 

 

 

 

 

Artikel 55 

 

1. Van de vaststelling van de begroting wordt terstond mededeling gedaan aan de besturen van de 

deelnemende gemeenten, die ervoor zorgdragen dat het in deze begroting voor de gemeente als 

bijdrage in de kosten van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam geraamde bedrag, in de 

gemeentebegroting wordt opgenomen. 

2. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval 

voor 1 augustus, aan gedeputeerde staten. 

 

 

 

Artikel 56 

  

Met betrekking tot wijziging van de begroting zijn de voorgaande artikelen, alsmede artikel 57 van de 

regeling zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met uitzondering van genoemde data in 

artikel 53 van de regeling. voor zover het wijzigingen betreft van de begroting, die geen invloed 

hebben op de bijdragen van de deelnemende gemeenten. 

 

 

 

Artikel 57 

 

Wanneer aan de regioraad blijkt, dat de raad van een deelnemende gemeente niet voldoet of zal 

voldoen aan het gestelde in artikel 55, eerste lid, van deze regeling verzoekt de regioraad 

gedeputeerde staten over te gaan tot toepassing van artikel 194 van de Gemeentewet. 
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Paragraaf 3: De jaarrekening 

 

Artikel 58 

 

1. Het dagelijks bestuur zendt de conceptjaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het 

afgelopen kalenderjaar voor 15 april van het daaropvolgende jaar aan de raden van de 

gemeenten.  

2. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijzen op het 

ontwerpjaarrekening kenbaar maken bij het algemeen bestuur. 

3. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in 

rechte gebleken valsheid in geschrift of andere omstandigheden. 

4. Terstond na de vaststelling zendt de regioraad de jaarstukken ter kennisneming aan de raden van 

de gemeenten. 

5. Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken, vergezeld van een accountantsverklaring en een 

verslag van bevindingen zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, binnen twee weken 

na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de 

jaarstukken betrekking hebben, aan gedeputeerde staten. 

1. Van de inkomsten en uitgaven van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam over het afgelopen jaar 

wordt door het dagelijks bestuur verantwoording gedaan aan de regioraad onder overlegging van de 

door een ambtenaar, aangewezen bij de regels als bedoeld in artikel 52 van de regeling, 

overeenkomstig deze regels aangeboden jaarrekening met de daarbij behorende bescheiden. 

2. Het dagelijks bestuur voegt daarbij een verslag als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de 

Gemeentewet, alsmede een door het dagelijks bestuur opgemaakt verslag ter verantwoording van 

het financieel beheer. 

 

 

Artikel 59 

 

1. De regioraad onderzoekt jaarlijks de jaarrekening over het afgelopen jaar zonder uitstel en de 

regioraad stelt haar vóór 1 juli vast. 

2. De jaarrekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 juli, met alle bijbehorende 

stukken aan gedeputeerde staten toegezonden. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur 

mededeling aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

3. Het besluit tot vaststelling ontlast de leden van het dagelijks bestuur, behoudens later in rechte 

gebleken onregelmatigheden, ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer. 

4. Artikel 201 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Artikel 60 

 

1. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende 

dienstjaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. 

2. De kosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld naar het inwonertal op 1 januari van 

het jaar waarop de kosten betrekking hebben. 
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Artikel 54, tweede lid, tweede volzin, van de regeling is van overeenkomstige toepassing. 

3. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 54, derde lid, van de regeling betaalde 

voorschot en het werkelijk verschuldigde bedrag vindt plaats onmiddellijk na de kennisgeving aan de 

deelnemende gemeenten van de vaststelling van de jaarrekening.  

 

 

Artikel 61 

 

De regioraad kan besluiten tot vorming van een fonds, strekkende tot het reserveren van andere dan 

gemeentelijke gelden. De met gelden in het fonds gekweekte rente wordt in dit fonds gestort. De 

begroting inzake de verrekening met de gemeenten dient in verband hiermede te worden aangepast. 

 

 

HOOFDSTUK XI GESCHILLEN 

 

 

Artikel 62 

 

1. De regioraad beslist omtrent geschillen over de toepassing, in de ruimste zin, van de regeling, voor 

zover zij niet behoren tot die, vermeld in artikel 112, eerste lid, van de Grondwet of tot die, waarvan 

de beslissing krachtens artikel 112, tweede lid, van de Grondwet is opgedragen hetzij aan de 

rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. Artikel 28 van de 

wet is niet van toepassing. 

2. Alvorens een beslissing, als bedoeld in het eerste lid, te nemen legt de regioraad een dergelijk 

geschil om advies voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie. 

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies aan de 

regioraad uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. 

4. Hangende het onderzoek van het geschil kan het besluit, dat onderwerp van het geschil uitmaakt, 

op verzoek van het belanghebbende bestuur door de regioraad worden geschorst op grond dat de 

uitvoering van het besluit voor dat bestuur een onevenredig nadeel met zich zou brengen in 

verhouding tot het door een onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang. Deze 

schorsing vervalt, zodra door de regioraad is beslist op het geschil of op een ander tijdstip, door de 

regioraad aangegeven bij de beslissing van het geschil. 

 

 

Artikel 63 

 

1. De Stadsregio Vervoerregio Amsterdam  kent een klachtenregeling voor klachten over de wijze 

waarop de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een 

klager heeft gedragen. 

2. Voor de behandeling van klachten op grond van artikel 9:18, eerste lid van de Algemene wet 

bestuursrecht is de Gemeentelijke Ombudsman te Amsterdam Ombudsman Metropool Amsterdam 

aangewezen. 
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HOOFDSTUK XII HET ARCHIEF 

 

 

Artikel 64 

 

Ten aanzien van de archiefbescheiden van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam zijn de 

voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer daarvan, alsmede die omtrent het toezicht 

daarop, zoals deze voor de gemeente Amsterdam zijn of nader zullen worden vastgesteld, van 

overeenkomstige toepassing. 

 

 

HOOFDSTUK XIII TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING 

 

 

Artikel 65 

 

1. Toetreding van gemeenten kan plaatsvinden op verzoek van de regioraad en op hun verzoek bij 

een besluit van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de 

desbetreffende gemeente, indien de raden, het college van burgemeester en wethouders en de 

burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende gemeenten het verzoek 

inwilligen. 

2. Aan de toetreding kunnen door de regioraad voorwaarden worden verbonden. 

3. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand nadat de besturen van de deelnemende 

gemeenten op de gebruikelijke wijze hebben zorg gedragen voor de bekendmaking van de regeling, 

met inachtneming van de datum van ingang vermeld in het besluit. 

4. De raad van de toegetreden gemeente doet zo spoedig mogelijk de nodige benoemingen 

overeenkomstig artikel 17 en volgende van deze regeling. Behoudens eerdere beëindiging van het 

lidmaatschap treden de benoemden af op het 

tijdstip waarop de dan zitting hebbende leden van de regioraad aftreden. 

 

 

Artikel 66 

 

1. Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van een daartoe strekkend besluit van 

de bestuursorganen van die gemeente aan de regioraad. 

2. Tenzij de regioraad een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet eerder plaatsvinden dan 

tegen 31 december van het tweede kalenderjaar nadat de uittreding door besturen van de 

deelnemende gemeenten op de gebruikelijke wijze hebben zorg gedragen voor de bekendmaking, 

met inachtneming van de datum van ingang vermeld in het besluit. 

3. De regioraad regelt de gevolgen van de uittreding, de financiële en personele gevolgen daaronder 

begrepen.  

 

 

Artikel 67 
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1. Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door de regioraad, al dan niet op 

initiatief van de bestuursorganen van een deelnemende gemeente. 

2. Een wijziging is tot stand gekomen zodra de raden, de colleges en de burgemeesters van tenminste 

twee derden van het aantal deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende tenminste twee derden 

van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze wijziging 

hebben besloten. 

3.Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt de wijziging van de regeling tijdig in alle deelnemende 

gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 

Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

4. De wijziging van de regeling treedt in werking op de in de regeling aangegeven dag en treedt niet in 

werking voordat zij is bekendgemaakt.   

 

Artikel 68 

 

1. a. De regeling wordt opgeheven zodra de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en 

de burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende gemeenten, 

vertegenwoordigende tenminste twee derden van het aantal inwoners van het 

samenwerkingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze opheffing hebben besloten. 

b. Een besluit, als bedoeld onder a, kan niet eerder worden genomen dan nadat de regioraad 

daarover zijn mening heeft kenbaar gemaakt. 

2. De opheffing gaat niet eerder in dan nadat de besluiten door de besturen van de deelnemende 

gemeenten op gebruikelijke wijze zijn bekend gemaakt, met inachtneming van de datum van ingang 

vermeld in het besluit.  

3. Ingeval van opheffing van de regeling besluit de regioraad tot liquidatie en stelt hij daarvoor de 

nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken. 

4. Het liquidatieplan wordt door de regioraad, de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten 

gehoord, vastgesteld. 

5. Het liquidatieplan voorziet in ieder geval ook in de financiële en overige gevolgen die de opheffing 

voor het personeel heeft. 

6. Zo nodig blijven de bestuursorganen van de Stadsregio Vervoerregio Amsterdam ook na het tijdstip 

van de opheffing in functie totdat de liquidatie is beëindigd. 

 

 

HOOFDSTUK XIV SLOTBEPALINGEN 

 

 

Artikel 69 

 

1. Het gemeentebestuur van Amsterdam draagt zorg voor de toezending, als bedoeld in artikel 26 van 

de wet. 

2. De besturen van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de opname in het gemeentelijke 

register, als bedoeld in artikel 27 van de wet binnen 14 dagen na bekendmaking van de regeling met 

in achtneming van het bepaalde in het derde lid. 
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3. Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt de regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten 

bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 Gemeentewet is 

van overeenkomstige toepassing. 

4. de regeling blijft van kracht en terugwerken tot 1 mei 1992, behoudens de onderdelen die op een  

later moment zijn gewijzigd en in werking getreden. 

 

 

Artikel 70 

 

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Gemeenschappelijke regeling Stadsregio 

Vervoerregio Amsterdam." 
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Wettelijke grondslag 10e wijziging; Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 

 

 

Artikel 1  

 

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de regeling: de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam; 

b. de Vervoerregio Amsterdam: de gemeenschappelijke regeling bedoeld in hoofdstuk van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, dat ziet op regelingen tussen gemeenten; 

c. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten Noord-Holland; 

d. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

e. de deelnemende gemeenten: de gemeenten, gelegen in het samenwerkingsgebied; 

2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 

regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van 

"de gemeente",  "de raad", "het college", en "de burgemeester", onderscheidenlijk: de Vervoerregio 

Amsterdam, de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

 

HOOFDSTUK II DE VERVOERREGIO AMSTERDAM  
 

Artikel 2 

 

Er is een gemeenschappelijk openbaar lichaam, genaamd: de Vervoerregio Amsterdam. 

 

Artikel 3 

 

1. De Vervoerregio Amsterdam is gevestigd te Amsterdam. 

2. Het gebied waarvoor deze regeling geldt, omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. 

3. De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio 

Amsterdam en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 

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

Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.  

 

 

HOOFDSTUK III TE BEHARTIGEN BELANGEN 

 

Artikel 4 

 

1. De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is 

bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die 

voortvloeit uit de Wet afschaffing plusregio’s, de AMvB (Staatsblad 2014 nummer 559) en de Wet 

lokaalspoor.  
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2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’.  

 

HOOFDSTUK IV BEVOEGDHEDEN 

 

 

Artikel 5 

 

Ter behartiging van het in artikel 4 genoemde belang,  alsmede ter uitvoering van de wet en daarop 

berustende wettelijke (uitvoerings-)maatregelen, is de Vervoerregio Amsterdam  bevoegd tot: 

a. het aangeven van hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van het gebied door middel van 

planning, sturing en coördinatie, 

b. uitvoering van gemeentelijke taken, die aan de Vervoerregio Amsterdam zijn overgedragen, 

c. het verlenen van diensten,  

d. uitoefening van taken van rijk en/of provincie(s), wanneer de Vervoerregio Amsterdam daartoe in 

staat wordt gesteld. 

 

 

Artikel 6 

 

De taken, als bedoeld in artikel 5, onder a, houden het volgende in: 

 

Verkeer en vervoer 

a. De regioraad stelt een regionaal verkeers- en vervoersplan vast, dat met het oog op de bevordering 

van de bereikbaarheid en de leefbaarheid richting geeft aan de door het dagelijks bestuur te nemen 

beslissingen inzake verkeer en vervoer en op grond waarvan het dagelijks bestuur aan de 

deelnemende gemeenten aanwijzingen kan geven met betrekking tot het door die gemeenten ter 

zake te voeren beleid. 

b. De deelnemende gemeenten dragen, voor zover zij daarover beschikken, hun bevoegdheden 

inzake lokaal openbaar vervoer over aan de Vervoerregio Amsterdam. 

c. De Vervoerregio Amsterdam draagt ter uitvoering van het regionaal verkeers- en vervoersplan zorg 

voor de verwerving en verdeling van rijksmiddelen op grond van de wet, de Wet personenvervoer 

2000 en de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds en andere wettelijke regelingen, zoals bepaald in 

het Besluit Vervoerregio. 

 

 

Artikel 7 Overgedragen taken 

 

1. De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling houdt in, dat het dagelijks 

bestuur taken en bevoegdheden uitoefent, welke door de deelnemende gemeenten zijn 

overgedragen met toepassing van artikel 50 van de regeling. 

2. Aan de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam behoren, met betrekking tot de in het 

eerste lid bedoelde taken, alle aan de gemeentebesturen toekomende bevoegdheden, voor zover 

niet bij de regeling of de wet uitgezonderd. 

3. Voor zover een op grond van dit artikel vastgestelde verordening voorziet in hetzelfde onderwerp 

als een verordening van een deelnemende gemeente, regelt eerstbedoelde verordening de 
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onderlinge verhouding. De regioraad kan daarbij bepalen, dat de verordening van een deelnemende 

gemeente voor het hele gebied, dan wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk ophoudt te 

gelden. 

 

 

Artikel 8 Dienstverlening 

 

1. De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5, onder c, van de regeling houdt in dat de Vervoerregio 

Amsterdam desgevraagd en wanneer de regioraad daarmee instemt, diensten kan verlenen ten 

behoeve van één of meer deelnemende gemeenten. 

2. Een besluit tot dienstverlening vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige 

voorwaarden, waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan. 

3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis van de deelnemende gemeente gebracht. 

 

 

Artikel 9 

 

1. Bevoegdheden, als bedoeld in artikel 5, onder d, van de regeling zijn bevoegdheden van rijk en/of 

provincie, die hetzij in medebewind, hetzij door overdracht, hetzij door aanvaarding op basis van 

overeenkomst of gemeenschappelijke regeling, aan de Vervoerregio Amsterdam worden toegekend. 

2. Artikel 50 van de regeling is van overeenkomstige toepassing. 

  

 

Artikel 10 

 

Voor de behartiging van het in artikel 4 genoemde belang is het dagelijks bestuur bevoegd tot: 

a. het reageren op rijks- en provinciale nota's en plannen, die voor het samenwerkingsgebied van 

belang zijn, 

b. het vertegenwoordigen van het samenwerkingsgebied, 

c. het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies. 

 

 

 

Artikel 11 

 

1. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam komen alle bevoegdheden toe, die het 

gemeenschappelijk openbaar lichaam van rechtswege bezit om als rechtspersoon aan het 

maatschappelijk verkeer deel te nemen. 

2. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam kunnen de uitoefening van bevoegdheden 

als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2 van de regeling voor het gebied van een of meer gemeenten 

opdragen aan de bestuursorganen van een of meer deelnemende gemeenten, indien dit in het 

belang is van een verbetering van de praktijk van de uitoefening van die bevoegdheden en voor zover 

die bevoegdheden zich naar hun aard en schaal daartoe lenen en die bestuursorganen daarmee 

instemmen. 
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Artikel 12 

 

Vervallen  

 

 

Artikel 13 

 

De Vervoerregio Amsterdam kan deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen, als bedoeld in de 

artikelen 93 en 96 van de wet. 

 

 

Artikel 14 

vervallen 

 

 

 

Artikel 15 

 

Ter uitvoering van de taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, algemene maatregel van 

bestuur, dan wel deze regeling aan de Vervoerregio Amsterdam zijn opgedragen, heeft het Dagelijks 

Bestuur de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang overeenkomstig Titel III, hoofdstuk VIII, 

paragraaf 4, van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht. 

  

 

Artikel 15a 

 

1. Bij het opstellen van een ontwerp van een plan pleegt het dagelijks bestuur, voor zover daarvoor 

geen andere wettelijke voorschriften gelden, overleg met de colleges van burgemeester en 

wethouders van de deelnemende gemeenten en met daarvoor in aanmerking komende besturen, 

instellingen, diensten en personen en doet hiervan in een bijlage bij dit ontwerp verantwoording. 

2. a. Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp van een plan voorlopig vast. 

b. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van een plan na de voorlopige vaststelling aan de 

raden van de deelnemende gemeenten, die hun beschouwingen binnen drie maanden ter kennis 

van de regioraad brengen. 

c. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de informatievoorziening en het maken van afspraken 

ten behoeve van de inspraak over een ontwerpplan. De regioraad kan daartoe algemene regels 

stellen. 

3. a. Binnen drie maanden na het verstrijken van de in het vorige lid vermelde termijn beslist de 

regioraad omtrent de vaststelling van het plan. 

b. Indien tegen het ontwerp van een plan bezwaren zijn ingediend of de regioraad 

bij de vaststelling van het plan afwijkt van het ontwerp, wordt het besluit tot vaststelling met 

redenen omkleed. 

c. Een plan wordt terstond na de vaststelling door de regioraad medegedeeld aan de raden van de 

deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten. 
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Hoofdstuk V HET BESTUUR 

 

 

Artikel 16 

 

Het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit: 

a. het algemeen bestuur, zijnde de regioraad; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter. 

 

 

Afdeling a: De regioraad 

 

Paragraaf 1: De samenstelling van de regioraad 

 

Artikel 17 

 

1. De leden van de regioraad worden door de raden van de deelnemende gemeenten, uit hun midden 

de voorzitters inbegrepen en uit de wethouders aangewezen. Daarbij wordt de volgende maatstaf in 

acht genomen: 

voor gemeenten tot 20.000 inwoners 1 lid 

voor gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners 2 leden 

voor gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners 3 leden 

voor gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners 4 leden 

voor gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners 5 leden 

en voor elke volgende 40.000 inwoners 

of een gedeelte daarvan 1 lid extra 

2. De leden, aangewezen door de raden van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, kunnen 

zich laten vervangen door een als zodanig door de raad van de desbetreffende gemeente, gelijktijdig 

aangewezen plaatsvervangend lid. Op plaatsvervangende leden zijn de bepalingen van deze afdeling 

van overeenkomstige toepassing. 

3. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de laatstelijk door het 

Centraal bureau voor de statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 

4. Artikel 8, tweede lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 

 

Artikel 18 

 

Het lidmaatschap van de regioraad is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of 

vanwege het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam of van een gemeente aangesteld of daaraan 

ondergeschikt. 
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Artikel 19 

 

De raden van de deelnemende gemeenten bevorderen dat de politieke representativiteit van de 

regioraad zoveel mogelijk overeenkomt met de politieke verhoudingen in het samenwerkingsgebied.  

 

 

 

Artikel 20 

 

1. De raad van een deelnemende gemeente beslist in de eerste vergadering van elke zittingsperiode 

over de aanwijzing van een nieuw lid c.q. nieuwe leden van de regioraad. 

2. Zo spoedig mogelijk na de aanwijzing van de leden door de gemeenteraden, doch uiterlijk binnen 

twee maanden daarna, komt de regioraad in eerste vergadering bijeen. 

3. Het lidmaatschap van de regioraad eindigt op de dag waarop de regioraad in nieuwe samenstelling 

voor de eerste vergadering bijeenkomt. 

 

 

 

Artikel 21 

 

1. Indien tussentijds een plaats van een lid van de regioraad openvalt, wijst de gemeenteraad die het 

aangaat in zijn eerstvolgende vergadering of indien dit niet mogelijk is, ten spoedigste daarna, een 

nieuw lid aan. 

2. Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende deelnemende gemeente 

geeft van een benoeming binnen acht dagen schriftelijk kennis aan de regioraad en aan de 

benoemde. 

 

 

 

Artikel 22 

 

Indien de aanwijzing van een lid van de regioraad tussentijds niet meer in overeenstemming is met 

artikel 17, eerste lid, van de regeling wijst c.q. wijzen de raad c.q. de raden van de desbetreffende 

gemeente(n), zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. 

 

  

Artikel 23 

 

Het lid, dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreding opengevallen plaats tot lid van 

de regioraad is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats het is benoemd, 

zou hebben moeten aftreden. 
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Artikel 24 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de regeling eindigt het lidmaatschap van de 

regioraad eveneens op het moment van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van de 

gemeente die het lid vertegenwoordigt. 

 

 

Artikel 25 

 

1. Een lid van de regioraad kan te allen tijde ontslag nemen. 

Hij deelt dit mede aan de voorzitter. Deze geeft hiervan onverwijld kennis aan de raad van de 

gemeente, die hem heeft aangewezen. 

2. Hij, die zijn ontslag heeft genomen, blijft zijn functie waarnemen, totdat zijn opvolger is benoemd 

en deze de benoeming heeft aanvaard. 

3. Hij, die ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad van een deelnemende gemeente, houdt tevens 

op lid te zijn van de regioraad, het dagelijks bestuur of een commissie. 

4. Een gemeenteraad kan een door hem aangewezen lid tussentijds ontslaan als dit het vertrouwen 

van de gemeenteraad niet meer bezit. Daarbij wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 49 en 

50 van de Gemeentewet. 

 

 

Paragraaf 2: De werkwijze 

 

Artikel 26 

 

1. Op het houden en de orde van de vergaderingen van de regioraad is het gestelde in artikel 22 van 

de wet van toepassing. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de wet vergadert de regioraad voorts zo 

dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of wanneer tenminste tien leden van 

de regioraad zulks nodig achten. In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen een 

maand nadat de met redenen omklede aanvraag daartoe de voorzitter heeft bereikt. 

 

 

Artikel 27 

 

Met betrekking tot het opleggen van geheimhouding is artikel 23 van de wet van toepassing. 

 

 

Artikel 28 

 

1. Elk lid van de regioraad heeft in de vergadering één stem. 

2. In een overdrachtsregeling, als bedoeld in artikel 50 van de regeling, kan worden bepaald dat een 

lid van de regioraad met betrekking tot de desbetreffende taak c.q. bevoegdheid in de vergadering 

geen stem heeft. 
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Paragraaf 3: Vergoedingen 

 

Artikel 29 

 

1. De leden van de regioraad kunnen een door de regioraad vast te stellen tegemoetkoming in de 

kosten en, voor zover zij niet de functie van wethouder, burgemeester, vervullen, een vergoeding 

voor hun werkzaamheden ontvangen. Bij de vaststelling van deze tegemoetkoming en vergoeding 

wordt het gestelde in artikel 21 van de wet in acht genomen. 

2. De regioraad kan voorts een tegemoetkoming in of vergoeding van bijzondere kosten en andere 

financiële voorzieningen vaststellen, die verband houden met de vervulling van het lidmaatschap van 

de regioraad. 

  

 

Paragraaf 4: Informatie en verantwoording 

 

Artikel 30  

 

De regioraad bepaalt de wijze waarop openbare bekendmakingen als bedoeld in deze regeling 

plaatsvinden. 

 

 

Artikel 31 

 

1. Een lid van de regioraad geeft de gemeenteraad, die hem of haar als lid heeft aangewezen, 

schriftelijk dan wel op nader door die raad te bepalen wijze, de door één of meer leden van die raad 

verlangde inlichtingen. 

2. Een lid van de regioraad is aan de gemeenteraad, die hem of haar als lid heeft aangewezen, 

verantwoording verschuldigd voor het door hem of haar in de regioraad gevoerde beleid. 

Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door de betrokken gemeenteraad nader te 

stellen regels. 

3. De regioraad geeft binnen drie maanden aan de raden van de deelnemende gemeenten de door 

één of meer leden van die raden schriftelijke gevraagde inlichtingen. 

 

 

Paragraaf 5: Bevoegdheden van de regioraad 

 

Artikel 32 

 

Aan de regioraad behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze regeling en met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet, zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur, 

de voorzitter of een commissie. 
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Afdeling b: Het dagelijks bestuur 

 

Paragraaf 1: De samenstelling van het dagelijks bestuur 

 

Artikel 33 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van de regioraad en zes door de regioraad uit zijn 

midden aan te wijzen leden, met dien verstande dat: 

- twee leden afkomstig zijn uit Amsterdam; 

- één lid afkomstig is uit Zaanstreek; 

- twee leden afkomstig zijn uit de gemeenten, die deel uitmaken van het Amstelland- en 

Meerlandenoverleg; 

- één lid afkomstig is uit de gemeenten, die deel uitmaken van het Intergemeentelijk 

samenwerkingsorgaan Waterland. 

  

 

 

Artikel 34 

 

1. De in artikel 33 van de regeling genoemde aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur vindt 

plaats op voordracht van de colleges van de deelnemende gemeenten via de voorzitter van de 

regioraad, met inachtneming van het bepaalde in artikel 33. 

2. Met betrekking tot de leden van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 40, 41, 46 en 47 van de 

Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop de regioraad de leden van het 

nieuw te vormen dagelijks bestuur aanwijst. 

4. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt kiest de regioraad zo 

spoedig mogelijk een nieuw lid. Artikel 33 van de regeling is daarbij opnieuw van toepassing. 

Gaat het openvallen van een plaats in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een 

plaats in de regioraad, dan kan deze raad het kiezen van een nieuw lid in het dagelijks bestuur 

uitstellen totdat de opengevallen plaats in de regioraad weer zal zijn bezet. 

5. Degene, die als lid van het dagelijks bestuur tussentijds ontslag neemt, blijft zijn functie 

waarnemen totdat zijn opvolger zijn benoeming heeft aanvaard. 

6. Tussentijds verlies van en schorsing in het lidmaatschap van de regioraad brengt verlies van, 

onderscheidenlijk schorsing in het lidmaatschap van het dagelijks bestuur mede. 

 

 

Artikel 35 

 

Indien afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur van langdurige aard wordt verwacht, dan wel 

de voorzitter gedurende een naar verwachting langdurige termijn wordt vervangen op een wijze, 

bedoeld in artikel 42, derde lid, van de regeling kan de regioraad in de tijdelijke vervanging van dat lid 

c.q. van hem die de voorzitter vervangt voorzien. 
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Paragraaf 2: De werkwijze 

 

Artikel 36 

 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden dit nodig 

oordelen. 

2. a. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.  

b. De artikelen 22, 28, en 56 t/m 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, 

met dien verstande dat bij staking van stemmen anders dan over personen voor het doen van 

benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de voorzitter geen doorslaggevende stem heeft. In 

dat geval is artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing. 

3. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 

werkzaamheden vast, dat aan de regioraad wordt toegezonden.  

4. Artikel 60 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Paragraaf 3: Vergoedingen 

 

Artikel 37 

 

Ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur is het gestelde in artikel 29 van de regeling van 

toepassing. 

 

 

Paragraaf 4: De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur 

 

Artikel 38 

 

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen: 

a. het voorbereiden van alles waarover in de vergadering van de regioraad zal worden beraadslaagd 

en besloten; 

b. het uitvoeren van de besluiten van de regioraad; 

c. het beheer van de inkomsten en uitgaven van de Vervoerregio Amsterdam; 

d. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen voor de controle op het geldelijk beheer en de 

boekhouding; 

e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, ook alvorens is besloten tot het voeren van een 

rechtsgeding en het doen van alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of 

bezit; het bezit daartoe de wettelijke bevoegdheden, artikel 160 van de Gemeentewet is van 

toepassing; 

f. het, binnen het raam van de door de regioraad vastgestelde formatie van het personeel van de 

Vervoerregio Amsterdam, benoemen c.q. te werk stellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 

recht en het schorsen en ontslaan van personeel in dienst van de Vervoerregio Amsterdam, een en 
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ander behoudens het bepaalde in artikel 49 van de regeling en verder voor zover de regioraad zich de 

desbetreffende bevoegdheden niet heeft voorbehouden; 

g. het houden van een gedurig toezicht op al wat de Vervoerregio Amsterdam aangaat; 

h. het voorstaan van de belangen van de Vervoerregio Amsterdam bij hogere overheden en andere 

instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de Vervoerregio Amsterdam van belang is. 

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien de regioraad daartoe besluit en naar door deze te stellen 

regels, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de wet, de aan de regioraad 

toekomende bevoegdheden uit, met uitzondering van: 

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 

b. het vaststellen van de jaarrekening; 

c. vervallen; 

d. vervallen. 

 

 

Artikel 39 

 

1. Wanneer medewerking aan de uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur of 

provinciale verordeningen aan de orde is, wordt deze medewerking verleend door het dagelijks 

bestuur, tenzij deze uitdrukkelijk van de regioraad of de voorzitter wordt gevraagd. 

2. De medewerking bestaande uit het maken van verordeningen, wordt evenwel verleend door de 

regioraad, tenzij deze uitdrukkelijk van het dagelijks bestuur of van de voorzitter wordt gevorderd. 

 

 

Paragraaf 5: Informatie en verantwoording 

 

Artikel 40 

 

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden geeft de regioraad de door één of meer leden daarvan 

gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang. 

2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden legt op verzoek van de regioraad verantwoording af over 

het door het dagelijks bestuur of door hem of haar gevoerde bestuur. 

3. De regioraad kan een lid van het dagelijks bestuur ontslaan als deze het vertrouwen van de 

regioraad niet meer bezit. Daarbij wordt gehandeld conform artikel 50 van de Gemeentewet. Artikel 

49, tweede volzin, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 

Artikel 41 

 

1. Het dagelijks bestuur biedt de regioraad jaarlijks vóór 1 juli een verslag van de werkzaamheden van 

de Vervoerregio Amsterdam over het afgelopen jaar ter vaststelling aan. 

2. Het dagelijks bestuur zendt het verslag binnen veertien dagen na de vaststelling toe aan de raden 

van de deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten.  
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Afdeling c: De voorzitter 

 

Paragraaf 1: De verkiezing van de voorzitter 

 

Artikel 42 

 

1. De regioraad wijst uit zijn midden de burgemeester van Amsterdam aan tot voorzitter van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door een door het dagelijks 

bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid. 

 

 

 

Artikel 43 

 

De voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam is tevens voorzitter van de regioraad. 

 

 

 

Paragraaf 2: Vergoedingen 

 

Artikel 44 

 

Ten aanzien van de vergoeding van zijn werkzaamheden en het toekennen van een tegemoetkoming 

in de kosten is het gestelde in artikel 29 van de regeling van toepassing. 

 

 

Paragraaf 3: De taken en bevoegdheden van de voorzitter 

 

Artikel 45 

 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de regioraad en het dagelijks 

bestuur. 

2. Hij tekent de stukken, die van de regioraad en het dagelijks bestuur uitgaan. 

3. De voorzitter vertegenwoordigt de Vervoerregio Amsterdam in en buiten rechte. Hij kan deze 

vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen. 

4. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemende gemeente die partij is in een geding of bij 

een buitengerechtelijke rechtshandeling, waarbij de Vervoerregio Amsterdam is betrokken, oefent 

een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dat bestuur die bevoegdheid uit. 
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Paragraaf 4: Informatie en verantwoording 

 

Artikel 46 

 

1. De voorzitter geeft aan de regioraad de door één of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen, 

waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang en/of wettelijke bepalingen. 

2. De voorzitter legt op verzoek van de regioraad verantwoording af over het door hem gevoerde 

beleid. 

 

 

Hoofdstuk VI COMMISSIES EN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 

 

 

Artikel 47 Commissies 

 

1. De regioraad kan commissies van advies en/of commissies met het oog op de behartiging van 

bepaalde belangen en/of commissies instellen. 

2. Ten aanzien van commissies wordt artikel 24, onderscheidenlijk artikel 25 van de wet toegepast. 

 

 

Artikel 48 Portefeuillehouder overleg 

 

1. Voor het in artikel 4 van de regeling genoemde belang en voorts voor daartoe door de regioraad te 

bepalen belangen, kan een overleg bestaan van portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten 

en/of vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden van deelnemende gemeenten, genaamd: 

portefeuillehouder overleg. 

2. Voorzitter van het portefeuillehouder overleg is het dagelijks bestuurslid dat het werkterrein van 

het portefeuillehouder overleg in dat bestuur behartigt. 

3. De regioraad regelt de samenstelling, de werkwijze en de openbaarheid van vergaderingen van een 

portefeuillehouder overleg, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel. 

4. Een portefeuillehouder overleg bespreekt desgewenst de ontwikkelingen op zijn werkterrein en 

kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de bestuursorganen van de Vervoerregio 

Amsterdam. 

5. Adviezen aan de deelnemende gemeentebesturen worden door tussenkomst van het dagelijks 

bestuur uitgebracht. 

 

 

 

HOOFDSTUK VII PERSONEEL EN ORGANISATIE 

 

Artikel 49 

 

1. de Vervoerregio Amsterdam heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een secretaris 

staat. 
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2. De regioraad beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris. 

3. De regioraad kan voor de secretaris een instructie vaststellen.  

4. De secretaris staat de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter, alsmede de door hen 

ingestelde commissies en de portefeuillehouders overleggen bij de uitoefening van hun taak terzijde. 

Hij is in de vergaderingen van de regioraad en het dagelijks bestuur aanwezig. 

5. De regioraad regelt de vervanging van de secretaris. 

6. Alle stukken uitgaande van de regioraad en het dagelijks bestuur worden door de secretaris mede 

ondertekend. 

7. De regioraad regelt de bezoldiging van de secretaris.  

8. Hoofdstuk VII van de Gemeentewet  is op de secretaris van overeenkomstige toepassing, voor 

zover de voorgaande bepalingen niet reeds voorzien in het in dat hoofdstuk geregelde. 

9. De overige ambtenaren, alsmede het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht, worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 

10. De regioraad stelt een verordening vast omtrent de ambtelijke organisatie. 

11. De regioraad regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 

Ambtenarenwet de rechtspositie van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

12. Voor de in het vorige lid bedoelde rechtspositie, gelden zolang de regioraad daarin niet zelf heeft 

voorzien, de rechtspositieregels van de gemeente Amsterdam.  

 

 

HOOFDSTUK VIII UITBREIDING BELANGEN / VERANDERING BESTAANDE 

BEVOEGDHEDEN 

/ OVERDRACHT NIEUWE GEMEENTELIJKE BEVOEGDHEDEN 

 

 

Artikel 50 

 

1. Op initiatief van een van de bestuursorganen van een gemeente of van de Vervoerregio 

Amsterdam kan: 

a. uitbreiding van het belang als bedoeld in artikel 4 van de regeling; 

b. verandering in bevoegdheden als bedoeld in artikel 6 van de regeling; 

c. overdracht van nieuwe gemeentelijke  bevoegdheden als bedoeld in artikel 7 van de regeling 

plaatsvinden. 

2. Het dagelijks bestuur pleegt daartoe overleg met alle colleges en eventueel met andere daarvoor 

in aanmerking komende besturen, instellingen, diensten en personen. 

3. Het dagelijks bestuur legt de in het eerste lid bedoelde uitbreiding van het belang dan wel 

verandering in bevoegdheden vast in een ontwerp-wijziging van de regeling. Artikel  66 van de 

regeling vindt daarbij toepassing. 

4. Ingeval van overdracht van een nieuwe gemeentelijke bevoegdheid met daarbij behorende overige 

bevoegdheden wordt deze opgenomen in een overdrachtsregeling welke aan de betrokken 

bestuursorganen van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. 

5. De voorstellen vermelden in elk geval voor welke gemeenten de overdrachtsregeling zal gelden, 

alsmede de wijze van kostenverdeling en bevat een bepaling over het al dan niet deelnemen aan 
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stemmingen, voortvloeiende uit de overdrachtsregeling voor leden, afkomstig uit niet aan de 

overdrachtsregeling deelnemende gemeente(n). 

6. De regioraad beslist over aanvaarding van een door gemeenten overgedragen bevoegdheid en 

regelt de daaruit voortvloeiende gevolgen, de financiële en personele daaronder begrepen. 

7. Indien de bestuursorganen van een deelnemende gemeente van mening zijn dat een overdracht 

als bedoeld in dit artikel voor hun gemeente ongedaan moet worden gemaakt, wenden zij zich met 

een gemotiveerd verzoek tot de regioraad. 

8. De regioraad beslist omtrent dit verzoek. Deze beslissing wordt met redenen omkleed ter kennis 

gebracht van de betrokken gemeente. 

9. Bij inwilliging van het verzoek, regelt de regioraad, de gevolgen van het in het vorige lid bedoelde 

besluit, de financiële gevolgen daaronder begrepen. 

10. Bij wijziging van een overdrachtsregeling vindt artikel 67 van de regeling toepassing. 

 

 

 

HOOFDSTUK IX MEDEDELINGSPLICHT VAN DE BESTUREN VAN DE 

DEELNEMENDE GEMEENTEN 

 

 

Artikel 51 

 

1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende 

gemeenten doen het dagelijks bestuur mededeling van bij hen in voorbereiding zijnde maatregelen 

en plannen, die voor de taakvervulling van de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn. 

2. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen kunnen over bij hen in voorbereiding zijnde 

maatregelen en plannen, die voor de taakvervulling van de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn 

het gevoelen vragen van het betrokken bestuursorgaan van de Vervoerregio Amsterdam. 

3. De bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam kunnen hun zienswijze omtrent maatregelen 

en plannen als bedoeld in het eerste lid, ook ongevraagd aan het betrokken gemeentebestuur 

kenbaar maken. 

4. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen  zijn verplicht te voldoen aan een verzoek van de 

bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam inlichtingen te verschaffen omtrent plannen en 

maatregelen die voor de Vervoerregio Amsterdam van belang zijn. 
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HOOFDSTUK X FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

 

Paragraaf 1: Financieel beleid en beheer 

 

Artikel 52 

 

1. De regioraad stelt regels vast met betrekking tot de inrichting van de financiële organisatie 

alsmede met betrekking tot de uitgangspunten van het financieel beleid, het financieel beheer, de 

financiële administratie en de controle.  

2. Deze regels bevatten in elk geval een beschrijving van: 

a. het bestuurlijk begrotings- en verantwoordingsinstrumentarium; 

b. het begrotings- en budgetbeheer; 

c. de wijze waarop de financiering plaatsvindt; 

d. het reservebeleid; 

e. de wijze waarop de waardering en afschrijving van activa plaatsvindt; 

f. de wijze waarop de controle plaatsvindt op de financiële organisatie, het financieel beheer en 

de financiële administratie. 

  

 

Paragraaf 2: De begroting 

 

Artikel 53 

 

1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 

aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

2. De regioraad stelt jaarlijks vóór 1 juli de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. 

Alvorens hiertoe over te gaan wordt de procedure als omschreven in de artikelen  34, 34a, 34b en 35 

van de wet gevolgd. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval 

voor 1 augustus, aan gedeputeerde staten. 

 

 

Artikel 54 

 

1. De deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van de geldleningen, 

aan te gaan door de Vervoerregio Amsterdam voor de uitvoering van zijn taak, in verhouding tot het 

inwonertal op 1 januari van het dienstjaar waarin de geldlening wordt aangegaan (uitgedrukt in een 

veelvoud van duizend naar boven afgerond). Zodanige geldleningen mogen de geldgevers geen 

rendement geven dat hoger is dan het rendement van de geldleningen, welke tegelijkertijd worden 

aangeboden door de NV. Bank Nederlandse gemeenten. 
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Artikel 55 

vervallen 

 

 

Artikel 56 

  

Met betrekking tot wijziging van de begroting zijn de voorgaande artikelen zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing met uitzondering van genoemde data in artikel 53 van de regeling.  

 

 

Artikel 57 

vervallen 

 

 

Paragraaf 3: De jaarrekening 

 

Artikel 58 

 

1. Het dagelijks bestuur zendt de conceptjaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het 

afgelopen kalenderjaar voor 15 april van het daaropvolgende jaar aan de raden van de 

gemeenten.  

2. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijzen op het 

ontwerpjaarrekening kenbaar maken bij het algemeen bestuur. 

3. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in 

rechte gebleken valsheid in geschrift of andere omstandigheden. 

4. Terstond na de vaststelling zendt de regioraad de jaarstukken ter kennisneming aan de raden van 

de gemeenten. 

5. Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken, vergezeld van een accountantsverklaring en een 

verslag van bevindingen zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, binnen twee weken 

na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de 

jaarstukken betrekking hebben, aan gedeputeerde staten. 

 

 

Artikel 59 

vervallen 

 

Artikel 60 

vervallen 

 

Artikel 61 

 

De regioraad kan besluiten tot vorming van een fonds, strekkende tot het reserveren van andere dan 

gemeentelijke gelden. De met gelden in het fonds gekweekte rente wordt in dit fonds gestort.  
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HOOFDSTUK XI GESCHILLEN 

 

 

Artikel 62 

 

1. De regioraad beslist omtrent geschillen over de toepassing, in de ruimste zin, van de regeling, voor 

zover zij niet behoren tot die, vermeld in artikel 112, eerste lid, van de Grondwet of tot die, waarvan 

de beslissing krachtens artikel 112, tweede lid, van de Grondwet is opgedragen hetzij aan de 

rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. Artikel 28 van de 

wet is niet van toepassing. 

2. Alvorens een beslissing, als bedoeld in het eerste lid, te nemen legt de regioraad een dergelijk 

geschil om advies voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie. 

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies aan de 

regioraad uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. 

4. Hangende het onderzoek van het geschil kan het besluit, dat onderwerp van het geschil uitmaakt, 

op verzoek van het belanghebbende bestuur door de regioraad worden geschorst op grond dat de 

uitvoering van het besluit voor dat bestuur een onevenredig nadeel met zich zou brengen in 

verhouding tot het door een onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang. Deze 

schorsing vervalt, zodra door de regioraad is beslist op het geschil of op een ander tijdstip, door de 

regioraad aangegeven bij de beslissing van het geschil. 

 

 

Artikel 63 

 

1. De Vervoerregio Amsterdam  kent een klachtenregeling voor klachten over de wijze waarop de 

Vervoerregio Amsterdam zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een klager heeft gedragen. 

2. Voor de behandeling van klachten op grond van artikel 9:18, eerste lid van de Algemene wet 

bestuursrecht is de Ombudsman Metropool Amsterdam aangewezen. 

 

 

HOOFDSTUK XII HET ARCHIEF 

 

Artikel 64 

 

Ten aanzien van de archiefbescheiden van de Vervoerregio Amsterdam zijn de voorschriften omtrent 

de zorg, de bewaring en het beheer daarvan, alsmede die omtrent het toezicht daarop, zoals deze 

voor de gemeente Amsterdam zijn of nader zullen worden vastgesteld, van overeenkomstige 

toepassing. 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK XIII TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING 
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Artikel 65 

 

1. Toetreding van gemeenten kan plaatsvinden op verzoek van de regioraad en op hun verzoek bij 

een besluit van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de 

desbetreffende gemeente, indien de raden, het college van burgemeester en wethouders en de 

burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende gemeenten het verzoek 

inwilligen. 

2. Aan de toetreding kunnen door de regioraad voorwaarden worden verbonden. 

3. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand nadat de besturen van de deelnemende 

gemeenten op de gebruikelijke wijze hebben zorg gedragen voor de bekendmaking van de regeling, 

met inachtneming van de datum van ingang vermeld in het besluit. 

4. De raad van de toegetreden gemeente doet zo spoedig mogelijk de nodige benoemingen 

overeenkomstig artikel 17 en volgende van deze regeling. Behoudens eerdere beëindiging van het 

lidmaatschap treden de benoemden af op het tijdstip waarop de dan zitting hebbende leden van de 

regioraad aftreden. 

 

 

Artikel 66 

 

1. Een deelnemende gemeente kan uittreden door toezending van een daartoe strekkend besluit van 

de bestuursorganen van die gemeente aan de regioraad. 

2. Tenzij de regioraad een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet eerder plaatsvinden dan 

tegen 31 december van het tweede kalenderjaar nadat de uittreding door besturen van de 

deelnemende gemeenten op de gebruikelijke wijze hebben zorg gedragen voor de bekendmaking, 

met inachtneming van de datum van ingang vermeld in het besluit. 

3. De regioraad regelt de gevolgen van de uittreding, de financiële en personele gevolgen daaronder 

begrepen.  

 

 

Artikel 67 

 

1. Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door de regioraad, al dan niet op 

initiatief van de bestuursorganen van een deelnemende gemeente. 

2. Een wijziging is tot stand gekomen zodra de raden, de colleges en de burgemeesters van tenminste 

twee derden van het aantal deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende tenminste twee derden 

van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze wijziging 

hebben besloten. 

3.Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt de wijziging van de regeling tijdig in alle deelnemende 

gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 

Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

4. De wijziging van de regeling treedt in werking op de in de regeling aangegeven dag en treedt niet in 

werking voordat zij is bekendgemaakt.   

 

Artikel 68 
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1. a. De regeling wordt opgeheven zodra de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en 

de burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende gemeenten, 

vertegenwoordigende tenminste twee derden van het aantal inwoners van het 

samenwerkingsgebied op 1 januari van dat jaar, tot deze opheffing hebben besloten. 

b. Een besluit, als bedoeld onder a, kan niet eerder worden genomen dan nadat de regioraad 

daarover zijn mening heeft kenbaar gemaakt. 

2. De opheffing gaat niet eerder in dan nadat de besluiten door de besturen van de deelnemende 

gemeenten op gebruikelijke wijze zijn bekend gemaakt, met inachtneming van de datum van ingang 

vermeld in het besluit.  

3. Ingeval van opheffing van de regeling besluit de regioraad tot liquidatie en stelt hij daarvoor de 

nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken. 

4. Het liquidatieplan wordt door de regioraad, de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten 

gehoord, vastgesteld. 

5. Het liquidatieplan voorziet in ieder geval ook in de financiële en overige gevolgen die de opheffing 

voor het personeel heeft. 

6. Zo nodig blijven de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam ook na het tijdstip van de 

opheffing in functie totdat de liquidatie is beëindigd. 

 

 

HOOFDSTUK XIV SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 69 

 

1. Het gemeentebestuur van Amsterdam draagt zorg voor de toezending, als bedoeld in artikel 26 van 

de wet. 

2. De besturen van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de opname in het gemeentelijke 

register, als bedoeld in artikel 27 van de wet binnen 14 dagen na bekendmaking van de regeling met 

in achtneming van het bepaalde in het derde lid. 

3. Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt de regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten 

bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 Gemeentewet is 

van overeenkomstige toepassing. 

4. de regeling blijft van kracht en terugwerken tot 1 mei 1992, behoudens de onderdelen die op een  

later moment zijn gewijzigd en in werking getreden. 

 

Artikel 70 

 

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio 

Amsterdam." 

 
  



1 3. Toelichting op de 10e wijziging GR 
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Artikelsgewijze toelichting op de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

 

In artikel 2 is de naam stadsregio gewijzigd in vervoerregio. Vervolgens is dat bij artikel onverkort 

doorgevoerd. 

 

Hoofdstuk X, wijziging titel paragraaf 1: financieel beleid en beheer in plaats van de administratie 

Het artikel onder paragraaf 1 gaat zich verder dan alleen de financiële verslaglegging in de 

administratie. Het gaat om uitgangspunten voor het financieel beleid en beheer. De administratie is 

daarvan een onderdeel. 

 

Artikel 52 

Met de aangepaste tekst is aansluiting gezocht met artikel 212 van de Gemeentewet. Regelgeving 

die, conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, overeenkomstig van toepassing 

is op gemeenschappelijke regelingen.   

 

Artikel 53 

Lid 1 en lid 2 zijn in chronologische volgorde gezet. De passage over inzending van de jaarrekening is 

verplaatst naar artikel 58 die over de jaarrekening gaat.  

 

Artikel 54 

Leden 1 t/m 3 zijn verwijderd. Deze inhoud ging over financiële bijdragen van deelnemende 

gemeenten. Door het vervallen van de voormalige plustaken Wonen en Economie zijn de financiële 

bijdragen van gemeenten niet meer van toepassing. 

 

Artikel 55 

Lid 1 is verwijderd. Dit heeft betrekking op de financiële bijdrage van deelnemende gemeenten.  

Lid 2 gaat over de inzending van de begroting. Dit lid is ondergebracht bij artikel 53, dat over de 

begroting gaat. 

 

Artikel 56 

De verwijzing naar het vervallen artikel 57 (zie hieronder) is verwijderd 
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Artikel 57 

Dit artikel gaat over financiële bijdrage van deelnemende gemeenten. Dit is niet meer van 

toepassing. 

 

Artikel 58 

De artikelen 58 en 59, die over de jaarrekening gaan, zijn samengebracht in 1 artikel. Het artikel is 

verduidelijkt en in overeenstemming gebracht met de tekst van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Artikel 59 

De inhoud van artikel 59 is samengevoegd met artikel 58. Daarbij is lid 4, het van toepassing zijn van 

artikel 201 van de Gemeentewet weggelaten. Dit artikel (net als de artikelen 186 t/m 213 van de 

Gemeentewet) heeft zijn werkingskracht vanuit artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Artikel 60 

Dit artikel gaat over de financiële bijdrage van gemeenten. Dit is niet meer van toepassing. 

 

Artikel 61 

De zinsnede ‘aanpassen van de begroting inzake de verrekening met de gemeenten’ is verwijderd. 

Verrekeningen met gemeenten zijn door het vervallen van de gemeentelijke bijdrage niet meer van 

toepassing.  

 



1 4. Brief gemeente Ouder-Amstel 

 

Postbus 626 

1000 AP Amsterdam 

 

Jodenbreestraat 25 

1011 NH Amsterdam 

 

T 020  527  37  00 

E info@vervoerregio.nl 

W www.vervoerregio.nl 

 

KvK: 34374879000 

IBAN: NL46BNGH0285168274 

BIC: BNGHNL2G 

Geachte gemeenteraad en griffier, 
 
Hierbij zend ik u het besluit van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam d.d. 7 maart 2017, waarbij 
is besloten tot de 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam. 
 
De regioraad heeft eerder, op 13 december 2016, ingestemd met wijziging van de naam van de Stadsregio 
Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam; deze gewijzigde naam in alle uitingen door te voeren en deze 
naamswijziging mee te nemen bij de eerstkomende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR).  
Deze wijziging, de 10e, ligt thans aan u voor. Wijziging van artikel 2 van de GR vormt de basis om overal in 
de GR waar nog sprake is van Stadsregio deze naam te wijzigen in Vervoerregio.  
 
Daarnaast heeft de regioraad op 15 maart 2016 ingestemd de gemeenten voor te stellen het takenpakket 
van de Vervoerregio te beperken tot de verkeer en vervoertaken (9e wijziging van de GR). Deze taken 
worden volledig bekostigd uit BDU-gelden, waardoor financiële bijdragen van deelnemende gemeenten 
niet meer aan de orde kunnen zijn. De daarop betrekking hebbende passages in Hoofdstuk X ‘Financiële 
bepalingen’ zijn dan ook uit de 10e wijziging van de GR gehaald. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de bij 
elkaar horende artikelen samengevoegd en tekstueel verduidelijkt. Dit heeft geen inhoudelijke (juridische 
en financiële) gevolgen. 
 
Overeenkomstig artikel 67, tweede lid, van de GR komt een wijziging tot stand zodra de raden, de colleges 
en de burgemeesters van tenminste twee derden van het aantal deelnemende gemeenten, 
vertegenwoordigende tenminste twee derden van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied op 1 
januari van dat jaar, tot deze wijziging hebben besloten. 
 
Mijn verzoek aan u is of u op korte termijn kan bevestigen of u instemt met het besluit van de regioraad. 
Uw bevestiging, dat u instemt met deze 10e wijziging van de GR, kunt u met uw raadsbesluit aan mij 
zenden.  

 
aan 
De Gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel 
t.a.v de griffier  
Gemeente Ouder-Amstel 
Postbus 35 
1190 AA  OUDERKERK AAN DE AMSTEL 
 

Datum 28 maart 2017 Onderwerp 10de wijziging Gemeenschappelijke 
regeling Uw kenmerk   

Ons kenmerk 2017/10717  

    
Inlichtingen M. Verhagen, 06-20004112 

 
Bijlagen Besluit Regioraad van 7 maart 2017  
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Datum 28 maart 2017 

Ons kenmerk 2017/10717 

 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar Michel 
Verhagen, bereikbaar via 06-20004112 of m.verhagen@vervoerregio.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur, 
 
 
 
A. Joustra 
Secretaris 
 



6.c Ontwerpbegroting 2018 Vervoerregio (2017/34)

1 Dossier 569 voorblad.pdf 

 

Raadsvergadering 

Dossiernummer 569 

Vertrouwelijk Nee 

Vergaderdatum 6 juli 2017 

Agendapunt 6.c 

Omschrijving Ontwerpbegroting 2018 Vervoerregio (2017/34) 

Eigenaar Riemersma, J.E. 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Raadsvergadering 6 juli 2017 

 

 



1 Raadsvoorstel 2017/34: Ontwerpbegroting 2018 Vervoerregio 

RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

Nummer 2017/34 
 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : Ontwerpbegroting 2018 Vervoerregio 

portefeuillehouder : M.T.J. Blankers-Kasbergen 

datum raadsvoorstel : 30 mei 2017 

 

Samenvatting 
De gemeenteraad neemt kennis van de Ontwerpbegroting 2018 van de Vervoerregio 

en dient geen zienswijze hierover in.  
 

Wat is de juridische grondslag? 
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de 

gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2018 

van de Vervoerregio. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De gemeente Ouder-Amstel neemt al lange tijd deel aan de Stadsregio Amsterdam 

(SRA). Door verschillende ontwikkelingen is de stadsregionale samenwerking in 2014-

2016 omgevormd (c.q. teruggebracht) tot een samenwerking op het gebied van 

verkeer & vervoer (“Vervoerregio”). Ten behoeve van deze omvorming dient nog een 

laatste formele wijziging plaats te vinden in de gemeenschappelijke regeling. Deze 

wijziging is via een apart voorstel aan de gemeenteraad aangeboden (raadsvoorstel 

2017/33). Daarnaast heeft de Vervoerregio als formele rechtsopvolger van de SRA 

zorg gedragen voor de jaarstukken 2016 en de Kadernota 2018 van de voormalige 

stadsregio. Deze zijn aan u ter kennis gebracht via het postoverzicht d.d. 17 mei aan 

de gemeenteraad toegezonden. En ten slotte heeft zij zeer onlangs haar 

ontwerpbegroting voor 2018-2011 verspreid onder de deelnemers, ten behoeve van 

de wettelijk verplichte zienswijzeprocedure.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De algemene en financiële kaders voor het komend begrotingsjaar zijn weergegeven 

in de Kadernota 2018. Dit is een wijziging ten opzichte van vorige jaren waarmee de 

Vervoerregio de financiële kaders wil vaststellen als opmaat voor de Ontwerpbegroting 

2018-2021. De Ontwerpbegroting 2018-2021 geeft een 1e inhoudelijke uitwerking van 

de Kadernota 2018.Gevraagd wordt om een eventuele zienswijze uiterlijk 25 juni af te 

geven. Een volledige uitwerking van de programmering volgt in de 

Programmabegroting 2018-2021. Deze wordt in december 2017 aangeboden. 

 

Wat gaan we doen? 
Kennis nemen van de Ontwerpbegroting 2018 van de Vervoerregio Amsterdam en 

hierover geen zienswijze in dienen. 

 

Wat is het maatschappelijk effect? 
Een maatschappelijk effect is in dit geval geen sprake van. Bestuurlijk gezien betekent 

dit dat u geen reactie geeft op de Ontwerpbegroting. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Een zienswijze indienen, maar hier is geen aanleiding voor. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
NVT 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De bestuursorganen van de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Wat is het vervolg? 

De Vervoerregio in kennis stellen van uw besluitvorming. Gevraagd wordt om een 

reactie voor 25 juni. De Vervoerregio kan na behandeling in de commissie worden 

geïnformeerd onder voorbehoud van de besluitvorming op 6 juli.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling wordt verantwoording afgelegd via de 

financiële rapportages van de Vervoerregio. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

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

 

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 
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Deel 1. Algemeen 
 

1.1 Inleiding 
 
Voor u ligt het tweede P&C-product in de P&C-cyclus 2018 van de Vervoerregio, de 
Ontwerpbegroting 2018-2021. Waar het eerste P&C-product, de kadernota, de beleidsinhoudelijke 
en financiële kaders aangeeft, geeft de ontwerpbegroting de eerste inhoudelijke invulling van onze 
activiteiten en programmering voor de komende jaren. Deze ontwerpbegroting wordt ter consultatie 
ingestuurd naar de deelnemende gemeenten. Tegelijkertijd wordt deze begroting gebruikt om te 
voldoen aan de inzendplicht aan de toezichthouder, de provincie Noord-Holland.  
Een volledige uitwerking van onze toekomstige activiteiten en programmering is bij het opstellen van 
de ontwerpbegroting, als gevolg van de afhankelijkheid van de voortgang in 2017, nog niet te geven. 
Deze volledige uitwerking volgt in het derde P&C-product van de cyclus, de Programmabegroting 
2018-2021. 
 

1.2 Leeswijzer 
 
Met de begroting legt het Dagelijks Bestuur aan de Regioraad de ambities, doelstellingen en 
activiteiten voor. Tevens wordt een beeld geschetst van de financiële middelen die ter beschikking 
staan en de meerjarige ontwikkeling hiervan. 
 
Opbouw ontwerpbegroting 
De opbouw van deze ontwerpbegroting is gewijzigd en een afgeleide van het BBV. Hiermee sluiten 
we aan bij opbouw en terminologie die gangbaar is bij andere lagere overheden.  
De begroting bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Algemeen 
2. Beleidsbegroting 
3. Financiële begroting 
4. Bijlagen 
 
Algemeen 
Het onderdeel ‘Algemeen’ bestaat uit het bestuurlijke perspectief en het financieel perspectief. In het 
bestuurlijk perspectief gaan we in op de kernthema’s van 2018. Het financieel perspectief schetst de 
financiële omgeving en geeft de meerjarenontwikkeling van onze financiële situatie weer.  
 
Beleidsbegroting 
Het onderdeel ‘Beleidsbegroting’ vormt het beleidsmatige gedeelte en bestaat uit twee hoofdstukken: 
het programmaplan en de paragrafen. 
Het hoofdstuk programmaplan beschrijft onze programma’s en geeft per programma antwoord op de 
3 W-vragen: 
 
1. wat willen we bereiken? 
2. wat gaan we doen? 
3. wat mag het kosten? 
 
De paragrafen gaan in op ons weerstandsvermogen en risicobeheersing, personeel en financiering. 
We lichten toe waarom de overige (verplichte) paragrafen, lokale heffingen, onderhoud 
kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid voor de Vervoerregio niet van toepassing zijn. 
De informatie over het onderwerp Bedrijfsvoering is opgenomen in het overzicht Overhead. 
  
Financiële begroting 
In dit deel treft u het overzicht van baten en lasten 2018, een toelichting op de financiële positie van 
de gemeente en een meerjarenoverzicht van de baten en lasten. Ook de ontwikkeling van de 
spaarsaldo BDU en een overzicht van de reserves en voorzieningen hebben hier een plek. 
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1.3 Bestuurlijke perspectief 
 
2018 wordt een belangrijk jaar voor de regionale mobiliteit. Om ervoor te zorgen dat de 
Amsterdamse regio optimaal kan functioneren op het gebied van verkeer en vervoer, zorgt de 
Vervoerregio Amsterdam voor goede verbindingen tussen de verschillende gemeenten. In 2018 
staat er een aantal belangrijke mijlpalen gepland die de bereikbaarheid en mobiliteit van de regio 
nog meer zullen versterken en verbeteren. 
 
Eén van deze hoogtepunten is de Noord-Zuidlijn die in juli 2018 gaat rijden. Dit betekent ook dat alle 
vervoerders hun lijnvoering hierop gaan aanpassen, waarmee een samenhangend lijnennet ontstaat 
voor de hele regio. Ook gaat in 2018 het project Zuidasdok de volgende fase in: het voorontwerp 
wordt verder uitgewerkt, er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats en de fietsparkeergarage 
De Vijfhoek wordt opgeleverd. Verder starten de werkzaamheden voor de vernieuwing en ombouw 
van de Amstelveenlijn en start de aanbestedingsprocedure voor de Uithoornlijn.  
  
Om in te spelen op innovatieve ontwikkelingen en slimme oplossingen te bieden op het gebied van 
mobiliteit, ontwikkelt de Vervoerregio in MRA-verband het programma Smart Mobility 2018 – 2021. 
Vanaf 2018 worden er verschillende acties uit dit programma uitgevoerd. Ook zet de Vervoerregio 
nog meer in op duurzame mobiliteit door efficiënter gebruik te maken van energie en grondstoffen en 
vermindering van de CO2-uitstoot. Dit wordt onder andere bereikt door het verduurzamen van het 
openbaar vervoer in de vier OV-concessies. Vanaf 2018 gaat de concessie Amstelland-Meerlanden 
in, wat niet alleen duurzamer en veiliger OV betekent, maar ook een verbeterde bereikbaarheid van 
de regio in het algemeen en Schiphol in het bijzonder.   
  
De Vervoerregio schenkt in 2018 veel aandacht aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door 
meerdere succesvolle verkeersveiligheidcampagnes uit te voeren en effectief verkeerseducatie aan 
te bieden gericht op beginnende bestuurders, ouderen en schoolkinderen. Daarnaast investeert de 
Vervoerregio in onderzoek en samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid.   
  
In 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en gaat er een nieuwe bestuursperiode in met  
een andere omvang en samenstelling van de regioraad en het dagelijks bestuur van de 
Vervoerregio. Omdat de Vervoerregio zich sinds 1 januari 2017 uitsluitend richt op regionale verkeer- 
en vervoertaken (en niet meer op taken op het gebied van Wonen, Economie en de Jeugdzorg), 
wordt de omvang van de regioraad en dagelijks bestuur verkleind.   
 
Wat de Vervoerregio Amsterdam in 2018 nog meer wil bereiken, concreet gaat doen en wat dit mag 
kosten, is te lezen in deze begroting.  
 
Effecten van vernieuwingen in de P&C-cyclus  
In 2017 is begonnen met het doorvoeren van een aantal vernieuwingen in de P&C-cyclus 
(introductie kadernota, twee bestuursrapportages in plaats van een halfjaarrapportage, Een volledige 
programmabegroting waarin de gangbare informatie uit het UVP is opgenomen, afzonderlijke 
begrotingswijzigingen). Het jaar 2017 is daarvoor als proefjaar genomen en in 2018 moeten de 
vernieuwingen in de volle omvang zichtbaar worden en zijn toegevoegde waarde bewijzen. Met 
name wijzigingen met een meer strategische reikwijdte zijn in 2018 aan de orde. Het nieuwe 
strategisch beleidskader Mobiliteit is vermoedelijk dan vastgesteld en kan worden verwerkt in de 
P&C-producten. De beleids- en P&C-cyclus worden hiermee aan elkaar verbonden waarmee de 
relatie tussen doelen, activiteiten en middelen meer zichtbaar wordt. 
Daarnaast zal de kadernota eerder in het jaar worden vastgesteld. Dit geeft eerder zicht op het 
financieel kader en zorgt in operationele zin voor minder overlappende werkzaamheden. 
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1.4 Financieel perspectief 
 
In de Kadernota 2018 hebben we het financieel perspectief voor de meerjarenraming 2018-2021 
gegeven.  
 

Saldo van baten en lasten 
      (bedragen x € 1 mln)  

Hoofdprogramma's 

  

2017   2018 2019 2020 2021 

1  Mobiliteit              -2,6                -1,3              -1,3              -1,3              -1,1  

2  Openbaar Vervoer            -17,3               15,5             42,1             25,9              -7,1  

3  Infrastructuur              -4,1            -108,8            -82,7            -35,2            -22,9  

4  Overhead                0,2                -0,1              -0,1              -0,1              -0,1  

Saldo van baten en lasten            -23,8              -94,7            -42,0            -10,6            -31,1  

(= te verrekenen met de 'spaarsaldo' BDU)              

        

Ontwikkeling 'spaarsaldo BDU'      (bedragen x € 1 mln)  

Hoofdprogramma's 2016 2017   ultimo ultimo ultimo ultimo 

  (JR 2016)     2018 2019 2020 2021 

          Omvang Mobiliteit           11,1               8,5  
 

             7,2               5,9               4,6               3,5  

          Omvang Openbaar Vervoer        -121,1         -138,5  
 

        -122,9            -80,8            -54,9            -61,9  

          Omvang Infrastructuur         334,0           329,9  
 

         221,1           138,4           103,2             80,3  

Omvang 'spaarsaldo' BDU         224,0           200,0  
 

         105,4             63,5             53,0             21,9  

 

Dit perspectief is in de ontwerpbegroting ongewijzigd gebleven, behoudens een aantal kleine 
bijstellingen voor loonindexatie en overheadkosten. 
 
De meerjarenramingen van de 3 hoofdprogramma’s (Mobiliteit, Openbaar Vervoer, Infrastructuur) en 
het Overzicht Overhead uit de Kadernota 2018 zijn in de verschillende hoofdprogrammabladen in het 
onderdeel ‘wat mag het kosten?’ verbijzonderd naar programma’s. Waar relevant is een aantal 
programma’s toegelicht.  
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Deel 2: Beleidsbegroting 
 

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.  

 
A. Het programmaplan 
 

Het programmaplan bestaat uit de te realiseren hoofdprogramma’s Mobiliteit, Openbaar Vervoer, 

Infrastructuur en het Overzicht Overhead. Van de te realiseren programma’s schetsen we onze 

beleidsvoornemens, te verrichten activiteiten/programmering en de in te zetten financiële middelen. 
De opbouw van ieder hoofdprogramma is gelijk aan vorige jaren. Het is gebaseerd op 

beantwoording van de drie W-vragen:  
 

- Wat willen we bereiken?  
- Wat gaan we doen?  
- Wat mag het kosten?  
 

 

2.0 Algemeen   
 
Het huidig beleidskader bestaat uit het Regionaal Verkeer- en VervoerPlan 2004 en Regionale 
agenda 2014-2018. De centrale doelstellingen hierin zijn: 

1. Betrouwbare en acceptabele reistijden op het regionale wegennet, door investeringen, 

gedragsbeïnvloeding en het beter benutten van infrastructuur.  

2. Verbinden van economische bestemmingsgebieden binnen en buiten de regio, extra aandacht 

voor toerisme, winkelgebieden en evenementen.  

3. Een kwalitatief hoogwaardig Openbaar Vervoernetwerk met betrouwbare en acceptabele 

reistijden.  

4. Reizigersgroei en stijgende klantwaardering van het Openbaar Vervoer, onder andere door 

investeringen in de OV-infrastructuur en verdere uitrol van R-net.  

5. Verhogen van het fietsgebruik -al dan niet in combinatie met het OV- door het aanbieden van 

een verkeersveilig fietspadennetwerk en uitbreiding van het aantal fietsenstallingen. 

6. Een vlotte doorstroming van het goederenvervoer over de weg, het stimuleren van 

goederenvervoer over water en spoor, ruimte voor bevoorradingsverkeer.  
7. Samenhang tussen de netwerken voetganger, fiets, auto en OV (ketenintegratie), onder andere 

door verbetering en uitbreiding van OV-knopen.  

8. Minder verkeersslachtoffers, onder meer door gedragscampagnes en het aanbieden van 

verkeersveilige infrastructuur.   

9. Samenwerking met andere overheden voor een optimale samenhang in het beleid.  

10. Mobiliteitsonderzoek ter onderbouwing van beleid en investeringen.  

11. Werken aan duurzame mobiliteit, door efficiënter gebruik van energie en grondstoffen en 

vermindering van de CO2 -uitstoot.  
 
Momenteel werken we aan actualisatie en aanscherping van het Beleidskader. In voorbereiding 
daarop heeft de Vervoerregio samen met de andere partijen uit het convenant Versterking 
Samenwerking Verkeer en Vervoer de Strategische Visie Mobiliteit opgesteld. De Regioraad heeft dit 
in december 2016 vastgesteld.  
De Strategische Visie heeft als uitgangspunt de ambities: 
- economische en sociale ontwikkeling 
- leefkwaliteit 
- duurzaamheid.  
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Deze ambities worden gerealiseerd via 5 strategieën:  
• Vergemakkelijken en uitbreiden connectiviteit 
• Zuiniger, schoner en stiller 
• Veilig, betrouwbaar, toegankelijk 
• Veraangenamen van verblijfsgebieden 
• Nabijheid van activiteiten versterken 
 
Afhankelijk van het gebiedstype kunnen binnen een strategie verschillende typen maatregelen 
wenselijk zijn. De Strategische Visie werkt met de volgende gebiedstypologieën: 
• Metropolitaan centrumstedelijk gebied 
• Centrumstedelijk gebied 
• Stedelijk woon-en werkgebied 
• Landelijk wonen en recreëren 
• Mainports en greenport 
 
In het nieuwe Beleidskader kijken we naar de mobiliteit als geheel in plaats van afzonderlijke 
modaliteiten, om te voorzien in verplaatsingsbehoeften van inwoners en bezoekers. Het 
Beleidskader zal voorzien in doelstellingen en kwaliteitswensen voor een integraal en optimaal 
samenhangend netwerk. Naast snelheid en betrouwbaarheid krijgen (verkeer)veiligheid, 
duurzaamheid en belevingswaarde meer aandacht. Het Beleidskader voorziet in een 
afwegingskader op hoofdlijnen. Naar verwachting zal de Regioraad het nieuwe beleidskader 
Mobiliteit voor de Vervoerregio Amsterdam in december 2017 vaststellen.   
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2.1. Hoofdprogramma Mobiliteit 
 
Portefeuillehouder: Verkeer 
Budgethouder:  J.C. de Neef 

 

Omschrijving van het programma  
In het programma Mobiliteit werkt de Vervoerregio aan het mobiliteitsbeleid in brede zin. In dit 
programma wordt de integraliteit verzorgd en zetten we de grote lijn uit voor de langere termijn. Ook 
werkt de Vervoerregio Amsterdam nauw samen met lokale en regionale partners en met het Rijk om 
een zo groot mogelijke samenhang in het beleid te bewerkstelligen 

 
Wat willen we bereiken?  
 
Met het programma Mobiliteit werken we aan de volgende doelstellingen:  

1. Betrouwbare en acceptabele reistijden op het regionale wegennet, door investeringen, 

gedragsbeïnvloeding en het beter benutten van infrastructuur.  

5. Verhogen van het fietsgebruik (al dan niet in combinatie met het OV) door het aanbieden van 

een verkeersveilig fietspadennetwerk en uitbreiding van het aantal fietsenstallingen. 

6.  Vlotte doorstroming van het goederenvervoer over de weg, het stimuleren van 

goederenvervoer over water en spoor en ruimte voor bevoorradingsverkeer.  

8. Minder verkeersslachtoffers, onder andere door gedragscampagnes en door het realiseren van 

verkeersveilige infrastructuur.   

9. Samenwerking met andere overheden voor een optimale samenhang in het beleid. 

10. Mobiliteitsonderzoek ter onderbouwing van het beleid en de investeringen.  

11. Werken aan duurzame mobiliteit, door efficiënter gebruik van energie en grondstoffen en 

vermindering van de CO2 -uitstoot.  
 

Wat gaan we doen in 2018?  
 
Betrouwbare reistijden en beter benutten van de infrastructuurnetwerken (doelstelling 1) 
 

 Programma ‘Beter Benutten Vervolg’  

Doel is het zo efficiënt mogelijk benutten van de bestaande infrastructuur op het totale 
verkeersnetwerk. Daarvoor hebben Rijk, regio en bedrijfsleven gezamenlijk op de schaal van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) het programma Beter Benutten Vervolg (2015-2017) ontwikkeld. 
Dit programma wil automobilisten stimuleren om tijdens de spits een ander vervoermiddel te kiezen 
of om eerder of later te vertrekken. De uitvoering van het programma is in volle gang en zal in 2017 
resultaat opleveren. De ambitie is om de reistijd op de grootste knelpunten en bij zwaarst vertraagde 
autoritten in onze regio met 10% te verminderen. In 2018 zal er nog sprake zijn van een doorloop in 
de uitvoering van de Beter Benutten Vervolg activiteiten. De borging van de Beter Benutten-aanpak 
zal onderdeel worden van een op te stellen Korte Termijn aanpak van het nieuwe Programma 
Bereikbaarheid van, naar en in de MRA. Gedragsbeinvloeding, werkgeversaanpak, ITS/smart 
mobility en (bouw)logistiek zijn de voorgestelde prioritaire thema’s binnen die Korte Termijn aanpak.   
 

 Smart Mobility 
De technologische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van mobiliteit gaan snel. Dit heeft 
invloed op het reisgedrag van mensen en de verplaatsing van goederen. Wat deze invloed is, weten 
we echter nog niet. We zien wel belangrijke kansen met Smart Mobility om de opgaven in de MRA 
aan te pakken. Daarom onderneemt de Vervoerregio de volgende activiteiten op dit onderwerp: 

 Het ontwikkelen van het MRA programma Smart Mobility 2018-2021 samen met de partners uit 

de MRA 

 Het verkennen van de rol van de Vervoerregio ten aanzien van Smart Mobility 

 Aanhaking van de Vervoerregio op regionale en landelijke Smart Mobility overleggen en 

bijeenkomsten zoals het brede Mobility as a Service overleg (MaaS), bijeenkomsten van 

Connecting Mobility en de Innovatie Centrale 
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 Mede ontwikkelen van het simulatiemodel SimSmartMobility op basis waarvan een inschatting 

gemaakt kan worden van de effecten van Smart Mobility maatregelen. 
In 2018 worden acties, maatregelen uit het MRA-programma Smart Mobility uitgevoerd. 
 
Stimuleren fietsgebruik, investeringsagenda Fiets (doelstelling 5). 
De Investeringsagenda Fiets (vastgesteld in de Regioraad van december 2015) kiest voor extra inzet 
op het fietsbeleid in de vorm van  meer aandacht, projecten, activiteiten en meer monitoring en 
rapportage. Fietsinfrastructuur en stallingen verbeteren we via het Programma Infrastructuur. 
Daarnaast onderneemt de Vervoerregio in 2018 de volgende activiteiten: 

 Samen met MRA-partijen voeren we vanaf 2018 het programma voor hoogwaardige 

metropolitane fietsroutes uit. Deze routes krijgen behalve een uitstekende fietsinfrastructuur ook 

uniformiteit in bewegwijzering en herkenbaarheid voor de (internationale) gebruikers. De 

Vervoerregio coördineert het programma en draagt financieel bij.   

 Beter benutten van bestaande en nieuwe fietsenstallingen bij de grootste stations door een 

slimme mix van exploitatie en handhaving. De Vervoerregio werkt samen met NS, Prorail en 

gemeente Amsterdam in 2018 aan samenwerkings- en financieringsafspraken voor alle 

treinstations in Amsterdam en met andere gemeenten aan afspraken in de regio. 

 De Vervoerregio werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van fietsthema’s en 

verbetert de mogelijkheden voor monitoring (bijvoorbeeld van aandelen, aantallen en snelheden 

van fietsers). We werken mee aan innovatieve pilots zoals verkeersmanagement voor fietsers, 

data inwinning (onder meer met verwijssystemen in stallingen, traditionele telslangen, de Fiets-

tel-Week om data te genereren over de belangrijkste fietscorridors en het monitoringssysteem 

Bikeprint) en nieuwe wegontwerpen en -inrichting.  

 Communicatie over en promotie van het fietsen doen we met en via gemeenten en andere 

partijen, maar ook via eigen publicaties en congressen. Samen met de gemeente Amsterdam 

zetten we het in 2016 gestarte fietslab ‘CycleSpace’ door, een centrum voor fietspromotie, 

innovatie en de ontvangst van internationale delegaties.  

 
Vlotte doorstroming goederenvervoer en vrachtverkeer, vervoer per rail en over het water, 
bevoorradingsverkeer (doelstelling 6) 
 
Samen met de gemeenten, het regionale bedrijfsleven en andere partners werken we aan een 
betere bereikbaarheid, leefomgeving en verkeersveiligheid rond het vrachtverkeer in de regio. Zo 
worden doorlopend infrastructurele knelpunten in het vrachtverkeernetwerk aangepakt, waaronder 
de realisatie van een extra verbinding tussen de Greenport Aalsmeer en de N201. Ook zet de 
Vervoerregio in op het beter benutten van het vrachtverkeernetwerk door lokaal beleid af te 
stemmen, efficiëntie in het goederenvervoer te bevorderen (minder vrachtritten en 
voertuigkilometers), het gebruik van alternatieve vervoerswijzen te stimuleren en kennis over 
innovaties te delen. In 2017 verkent de Vervoerregio met gemeenten, provincies, het bedrijfsleven 
en kennisinstellingen de mogelijkheden om tot een samenhangend programma goederenvervoer 
voor de Metropoolregio Amsterdam te komen. Afhankelijk van de resultaten hiervan, kunnen acties 
hieruit vanaf 2018 worden uitgevoerd.  
 
Verkeersveiligheid (doelstelling 8) 
 
In de Investeringsagenda Verkeersveiligheid (vastgesteld door de Regioraad op 15 maart 2016) is 
vastgelegd hoe we de doelstelling 8: ‘minder verkeersslachtoffers’ willen bereiken. Dit is door: 

 verkeersveilig inrichten van de infrastructuur (zie programma Infrastructuur),  

 het stimuleren van verkeersveilig gedrag,  

 onderzoek en samenwerking. 

In 2018 gaat het om de volgende activiteiten, uit te voeren samen met de gemeenten:   

 Verkeersveilig gedrag: verkeerseducatie op voorscholen en kinderdagverblijven (0-4 jaar), op 

basisscholen (4-12 jaar) en in het voortgezet onderwijs (12-18 jaar) en verkeerseducatie gericht 

op beginnende bestuurders (18-24 jaar) en ouderen (65+). Daarnaast voeren we met gemeenten 

en andere partners verkeersveiligheidscampagnes uit. We sluiten daarbij aan op de landelijke 

campagnethema’s: alcohol in het verkeer (BOB), snelheid binnen de bebouwde kom, het gebruik 

van smartphones (aandacht op de weg) en zichtbaarheid op de fiets. De campagnes gaan waar 
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nodig gepaard met handhaving door de politie. Doel in 2018: elke gemeente doet actief mee aan 

minimaal drie campagnes. 

 Onderzoek en samenwerking: o.a. onderzoek naar de verkeersveiligheidssituatie rondom een 

aantal scholen (door een schouw en enquête), het verbeteren van inzicht in ongevallengegevens 

en het verbeteren van inzicht in weg- en gedragskenmerken. 

 
Samenwerken voor optimale samenhang in het beleid (doelstelling 9) 
 

 Convenantsamenwerking Verkeer en Vervoer 

De samenwerking van de Vervoerregio met de provincies Noord-Holland en Flevoland en de 
gemeenten Almere en Lelystad is vastgelegd in een convenant. In 2016 is het convenant verlengd 
en in 2018 voeren we het werkprogramma 2018/2019 uit. Om dat werkprogramma uit te voeren is in 
2018 een werkbudget nodig voor onderzoek, studie en advisering. In 2018 zal de 
convenantsamenwerking worden geëvalueerd. In het convenant is afgesproken dit elke twee jaar te 
doen.  
 

 Programma Bereikbaarheid van, naar en in MRA 
In 2017 wordt de kwartiermakersfase van dit gezamenlijke rijks-regio programma afgerond door 
vaststelling van een Programmaplan tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT (november 2017). In 2018 
zal vervolgens het Programma van start gaan, afhankelijk van die besluitvorming. 
Met het programma wordt Invulling gegeven aan een breed gebiedsgericht programma in de 
Metropoolregio Amsterdam om de bereikbaarheidsopgaven in onderlinge samenhang en in 
samenhang met de andere beleidsterreinen (o.m. verstedelijkingsopgave) aan te pakken. Dit doen 
we op basis van gelijkwaardigheid samen met de andere MRA-partners én het Rijk. 
Centraal doel van het programma is het versterken van de ruimtelijk-economische ontwikkelingen  
door een betere deur-tot-deur bereikbaarheid, die bijdraagt aan de (inter)nationale 
concurrentiepositie van de MRA als economische topregio .  
Het programma kijkt naar alle modaliteiten en combinaties daarvan en alle niveaus van 
infrastructuurnetten (rijk, regio, lokaal), onderlinge aansluitingen/afstemming, bijhorende 
voorzieningen en smart oplossingen. 
Het programma wordt momenteel gevuld met lopende MIRT-trajecten, maar moet uiteindelijk zo 
gaan werken dat (toekomstige) investeringen, MIRT-projecten en/of regionale 
bereikbaarheidsprojecten voortkomen uit het programma. Het programma zal een korte termijn 
aanpak (0-4 jaar) kennen, met concrete maatregelen. Een actieprogramma voor de middellange 
termijn, denk aan MIRT-onderzoeken en – verkenningen en regionale projecten en een 
ontwikkelagenda voor de langere termijn.  
 

 Betrokkenheid bij rijksprojecten 

De Vervoerregio wil het rijksbeleid beïnvloeden waar dat in het belang is van onze regio of onze 
gemeenten. We zijn betrokken bij de volgende rijksprojecten: de Nationale Omgevingsvisie, de 
uitwerking van het Openbaar Vervoer Toekomstbeeld 2040, en algemeen rijksbeleid t.a.v. mobiliteit. 
Ook zijn we betroken bij de ‘Meer Bereiken’-studies in ons gebied: de MIRT-onderzoeken Corridor 
Amsterdam-Hoorn (CAH), Noordwestkant Amsterdam (NoWA), Oostkant Amsterdam en de MIRT-
verkenning Stedelijke Bereikbaarheid. Deze ‘Meer Bereiken’- studies in ons gebied zullen in 2018 in 
hun onderlinge samenhang worden bezien, als deel van het Programma Bereikbaarheid van, naar 
en in de MRA. 
 

 Samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

De Vervoerregio werkt met andere overheden in MRA-verband samen aan duurzame mobiliteit, 
betere benutting van de infrastructuur en samenhangende netwerken voor voetganger, fiets, auto en 
OV. Ook in 2018 zijn we een actieve partner van de versterkte MRA samenwerking: de Vervoerregio 
coördineert namens alle Metropoolregio-partijen de regionale inzet, uitvraag en lobby richting het rijk 
over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en bijbehorend 
Infrastructuurfonds. De Vervoerregio verzorgt het secretariaat van het Platform Bereikbaarheid van 
de MRA (PBMA). 
 

 Advisering en belangenbehartiging landelijk spoorsysteem 
Onverminderde aandacht heeft de koppeling van het stads- en streekvervoer met het landelijke 
spoor. De Vervoerregio behartigt de regionale belangen bij de spoorsector en Rijk (opdrachtgever 
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van ProRail en concessieverlener van NS) via de MRA-spoorgroep. We proberen daarbij op basis 
van betere monitoring, het borgen van voldoende expertise, een intensievere dialoog en een meer 
pro-actieve en agenderende rol te verwerven. We adviseren o.a. over dienstregelingszaken spoor, 
spoorstudies en -verkenningen, en de voorbereiding van de Noordvleugel OV- en Spoortafel (dat 
laatste in afstemming met de Regio Utrecht). Binnen het landelijke traject ‘OV toekomstbeeld 2040’ 
is voor het grondgebied van Noord-Holland en Flevoland een regionaal OV Ambitiebeeld 2040 
opgesteld. Doel daarvan is een metropolitane doorontwikkeling van het openbaar vervoer met betere 
afstemming tussen trein, metro, tram en bus, en meer integratie van trein en metro om uiteindelijk 
een schaalsprong in het regionale OV te bereiken die past bij de karakteristieken van onze 
grootstedelijke regio. In 2017 en 2018 werken we in samenhang met het nieuwe Beleidskader 
Mobiliteit aan een concretisering (uitwerking regionaal Toekomstbeeld OV 2040) van de ambities  tot 
een adaptief onderzoeks- en uitvoeringsprogramma.   
 

 Meedenken bij ruimtelijke plannen van andere overheden 

We adviseren de gemeenten en provincies over beleidsformuleringen in ruimtelijke plannen, zoals 
gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplannen (GVVP’s) en bestemmingsplannen. Met de 
Omgevingswet moeten gemeenten en provincies hun ruimtelijke plannen vanaf 2019 vervangen 
door Omgevingsvisies. De Vervoerregio werkt mee aan de voorbereiding daarvan.  
 

 Overige lokale, regionale gebiedsgerichte samenwerking 

We adviseren  bij het programma ‘Maak Plaats in de Zaancorridor’ van de Provincie Noord-Holland. 
Doel is om ruimtelijke functies te concentreren bij en rondom de NS-stations langs de lijn 
Amsterdam-Heerhugowaard, zodat deze treinverbinding optimaal wordt benut.  
 
Beleidsontwikkeling en Mobiliteitsonderzoek ter onderbouwing van beleid en investeringen 
(doelstelling 10) 

 

 Uitwerking Strategische Visie Mobiliteit naar een nieuw Beleidskader Mobiliteit 

De Vervoerregio actualiseert het mobiliteitsbeleid. Dit gebeurt in drie stappen: 1. Samen met de 
convenantspartners is in 2016 een vernieuwend, breed en toekomstvast beleidskader opgesteld: de 
Strategische Visie Mobiliteit (deze is vastgesteld in de Regioraad van 13 december 2016). 2. De 
Strategische Visie concretiseren we tot een beleidskader Mobiliteit specifiek voor de Vervoerregio. 
Deze zal eind december 2017 ter voorlopige vaststelling aan de huidige Regioraad aangeboden 
worden en in 2018 ter definitieve vaststelling aan de nieuwe Regioraad. Ondertussen  bekijken we 
ook welke onderdelen we met welke partners gezamenlijk oppakken. 3. Daaruit volgen de 
activiteiten van de Vervoerregio vanaf 2018. Deze treft u aan in de toekomstige producten van de 
Planning & Controlcyclus, te beginnen met de Programmabegroting 2018-2021 (ter vaststelling in de 
Regioraad van december 2017).  
 

 Mobiliteitsonderzoek 
Mobiliteitsonderzoek helpt ons om beleid en projecten te ontwikkelen, onderbouwen, uit te voeren en 
bij te stellen. De wens om meer adaptief te programmeren (meebewegen met ontwikkelingen) 
vergroot de noodzaak om voldoende data en informatie beschikbaar te hebben. Vooral over 
fietsverkeer en goederenvervoer hebben we nog relatief weinig informatie. Bij het regionaal 
verkeersonderzoek werken we nauw samen met partners binnen en buiten de regio in het 
verzamelen, uitwisselen en zo goed mogelijk gebruiken van informatie. 
Activiteiten in 2018:  

 Voortzetten van lopend onderzoek naar Mobiliteit, Weg, Fiets en OV. 

 Nadere afspraken maken voor onderzoek naar goederenvervoer. 

 MRA-verkeersmodel VENOM (VErkeerskundig NOordvleugel Model): een regionaal 

verkeersprognosemodel voor strategische weg- en openbaar vervoerstudies, projecten en 

vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. In 2018 werken we verder aan de actualisatie 

en ontwikkelkoers van VENOM, waaronder de implementatie van het nieuwe basisjaar, de 

modellering van kruispuntweerstanden en de modellering van het fietsverkeer. 

 De Vervoerregio neemt deel aan landelijke database-organisatie NDW (Nationale Databank 
Wegverkeersgegevens). We dragen financieel bij aan organisatie en inwin-kosten.  
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Duurzame mobiliteit  (doelstelling 11) 
De inspanning voor duurzame mobiliteit krijgt een nieuwe impuls in het nieuwe beleid van de 
Vervoerregio. Uitgangspunt is de 'Trias Mobilica,' een variatie op de Trias Energetica uit het 
energiebeleid. De kern ervan is: 1. besparen van reiskilometers via slim ruimtegebruik (bijvoorbeeld 
het mengen van wonen en werken, knooppuntontwikkeling en verdichting), 2. vergroten van het 
aandeel duurzame vervoersmodaliteiten door aanbieden van uitstekende infrastructuur voor 
voetganger, fietser en openbaar vervoer, en 3. stimuleren van schone en zuinige gemotoriseerde 
mobiliteit (auto en OV). Duurzame mobiliteit bereiken we in belangrijke mate via de programma’s 
Infrastructuur en Openbaar Vervoer. Projecten in 2018:  

 Voortzetting financiële bijdrage aan MRA-elektrisch. Hiermee steunen we het elektrisch rijden in 

de regio samen met de MRA-partijen. De inzet, vanuit het Projectbureau MRA-Elektrisch, in 2018 

is onder andere praktische ondersteuning van gemeenten bij het plaatsen en beheren van 

laadinfrastructuur. 

 Verduurzaming van het OV in de vier OV-concessies. In het bestuursakkoord ‘Zero emissie 

regionaal busvervoer’ (vastgesteld op 15 april 2016) hebben het Rijk en de decentrale overheden 

de ambitie uitgesproken om het regionaal busvervoer in 2030, of zoveel eerder als mogelijk, 

volledig emissievrij te maken en nieuwe bussen vanaf 2025 uitsluitend nog te laten rijden op 

hernieuwbare energie of brandstof. Vanaf de start van de nieuwe concessie Amstelland-

Meerlanden rijden 100 elektrische bussen (zero emissie), aangedreven door groene stroom. 

Deze gaan onder andere rondom Schiphol rijden. In 2021 vervangt Connexxion nog veel meer 

dieselbussen door elektrische. Ook voor de andere concessies zoeken we steeds naar 

vermindering van de emissies. Nieuwe  maatregelen toetsen we op technische en financiële 

haalbaarheid en op rendement.  

 Aanvullende maatregelen bij infrastructuurprojecten. Voorbeelden in 2018: 

Een financiële bijdrage aan een groen dak op het nieuwe busstation Noord, dat zorgt voor betere 
luchtkwaliteit en waterafvoer en meer comfort voor de reizigers 
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Wat mag het kosten? 
 

Meerjarenraming hoofdprogramma Mobiliteit (bedragen x € 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Lasten Beter Benutten Infrastructuur             620 620 620 620 620 620 620 620 620

Stimulering Fiets/Investeringsagenda Fiets             900 900 900 900 900 900 900 900 900

Goederenvervoer             100 100 100 100 100 100 100 100 100

Verkeersveiligheid          3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Gebiedsgericht samenw erken             300 300 300 300 300 300 300 300 300

Beleidsontw ikkeling/Mobiliteitsonderzoek             640 640 640 640 640 640 640 640 640

Venom 148             580 580 580 580 580 580 580 580 580

Duurzame Mobiliteit             200 200 200 200 200 200 200 200 200

Nat. Databank Wegverkeergegevens 388 0 0 0 0

Verkeerseducatie, -campagnes en -handhaving 1.391 0 0 0 0

Subsidies overig 773 0 0 0 0

Onderzoek en Studie 798 0 0 0 0

Salarislasten obv vastgestelde formatie 1.041 1.418 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428

Personeel van derden 438 0 0 0 0 0

Doorbelaste overhead 872

Stelpost/nog te alloceren middelen -1.643 -1.643 -1.643 -1.643 1.643 1.643 1.643 1.643 0 0 0 0

5.849 7.758 6.125 6.125 6.125 6.125 1.643 1.643 1.643 1.643 7.768 7.768 7.768 7.768

Baten BDU-jaarbijdrage (relatief) 6.106 4.841 4.871 4.897 4.897 5.016 4.871 4.897 4.897 5.016

BDU-jaarbijdrage (absoluut) 0 0 0 0

Bijdrage voor onderzoek en studie 11 0 0 0 0

Uit te voeren w erk voor derden 213 273 273 273 273 273 273 273 273 273

Rente 23 10 0 0 0 0

Baten voorgaande jaren 6 0 0 0 0

6.359 5.124 4.871 4.897 4.897 5.016 273 273 273 273 5.144 5.170 5.170 5.289

510 -2.634 -1.254 -1.228 -1.228 -1.109 -1.370 -1.370 -1.370 -1.370 -2.624 -2.598 -2.598 -2.479

Prognose ontwikkeling spaarpot BDU Mobiliteit (bedragen x € 1.000)

Rekening 

2016
2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

10.181 10.691 8.057 6.803 5.575 4.347 8.057 5.433 2.835 237

   Verrekening Saldo Baten en Lasten 510 -2.634 -1.254 -1.228 -1.228 -1.109 -2.624 -2.598 -2.598 -2.479

10.691 8.057 6.803 5.575 4.347 3.238 5.433 2.835 237 -2.242

Programma's
Rekening 

2016

1. MJR Kadernota 2018 2. Financiële bijstellingen MJR 3. MJR Ontwerpbegroting 2018 - 2021

Bedragen x € 1.000

Omvang op 1 januari:

Omvang spaarpot BDU op 31 december

Totaal Lasten

Totaal Baten

Saldo Baten en Lasten (= verrekening met Spaarpot 

BDU Mobiliteit)
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Toelichting financiële bijstellingen MJR (lasten) 
- 

 

Toelichting financiële bijstellingen MJR (baten) 
- 
 

 

Toelichting financieel ramingen van de programma’s 

Een toelichting op en onderbouwing van de financiële ramingen (baten en lasten) van de 

programma’s volgt in de Programmabegroting. Een weergave van de belangrijkste projecten maakt 

daar deel van uit.  

 
 
Grafisch ziet de verdeling van de lasten 2018 over de programma’s van Mobiliteit er als volgt uit: 
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Overzicht lasten 2018

Beter Benutten Infrastructuur
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Goederenvervoer

Verkeersveiligheid
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2.2 Hoofdprogramma Openbaar Vervoer 
 

Portefeuillehouder:  Openbaar Vervoer 

Budgethouder: N. van Paridon 

 
 

Omschrijving van het programma 
De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van de vervoerders in het stad- en streekvervoer binnen 

de vijftien Vervoerregiogemeenten. Deze vervoerders zijn Connexxion, GVB en EBS. Daarnaast 

financiert de Vervoerregio het beheer en onderhoud van de metro- en traminfrastructuur en is de 

Vervoerregio regisseur van OV-vraagstukken.  

 

Wat willen we bereiken?  
 
Het programma Openbaar Vervoer richt zich, op grond van het vigerende Regionaal Verkeer- en 
Vervoerplan (RVVP) en de Regionale Agenda 2014-2018, hoofdzakelijk op de volgende van de in 
hoofdstuk 1 genoemde doelstellingen. Deze doelstellingen zijn verder geconcretiseerd voor het 
programma openbaar vervoer:  
2.  Verbinden van economische bestemmingsgebieden binnen en buiten de regio, extra aandacht 

voor toerisme, winkelgebieden en evenementen: In het OV-marketingbureau ligt de focus op 
toerisme, in de OV-concessies ligt de nadruk op het goed ontsluiten en verbinden van 
economisch belangrijke gebieden.   

3.  Een kwalitatief hoogwaardig Openbaar Vervoernetwerk met betrouwbare en acceptabele 
reistijden: In de concessies sturen wij op hoogwaardige verbindingen met hoge frequenties, 
kortere reistijden en kortere wachttijden.  Het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur 
maakt het voorgaande mogelijk. 

4.  Reizigersgroei en stijgende klantwaardering van het Openbaar Vervoer, onder andere door 
investeringen in de OV-infrastructuur en de verdere uitrol van R-net: Het streven is dat onze 
vervoerders in onze concessies een klantwaardering van 7,8 of hoger halen én een groei van het 
aantal reizigerskilometers. 

5.  Verhogen van het fietsgebruik, al dan niet in combinatie met het OV, door het aanbieden van een 
verkeersveilig fietspadennetwerk en uitbreiding van fietsenstallingen: Dit doen wij door het verder 
uitbouwen en versterken van R-net waarin voor- en natransport met de fiets binnen de keten erg 
belangrijk is. Wij streven naar een Modal Split OV en Fiets van 70% in hoog stedelijke gebieden, 
50% in grote kernen en 30% in kleine kernen. 

7.  Samenhang tussen de netwerken voetganger, fiets, auto en OV (ketenintegratie), onder andere 
door verbetering en uitbreiding van OV-knopen: Wij stemmen het OV-netwerk af op de bediening 
van knooppunten, betere verbindingen tussen deze knooppunten en investeren in voorzieningen 
op deze knooppunten. 

11. Werken aan duurzame mobiliteit, door efficiënter gebruik van energie en grondstoffen en 

vermindering van de CO2-uitstoot: Wij streven naar een verhoging van de bezettingsgraad van 

de OV-voertuigen en bij aanschaf van nieuwe bussen voor de concessies zijn deze vanaf 2025 

uitstootvrij.    

 

 
Wat gaan we doen in 2018?  
 

De opbouw van dit hoofdstuk is naar activiteit omdat de activiteiten bijdragen aan meerdere doelen.  

 

Concessie Amsterdam: Exploitatie 
De Vervoerregio is concessieverlener voor de concessie Amsterdam en opdrachtgever van GVB voor 

de uitvoering van het OV in dit gebied. Hiermee geven wij invulling aan de doelstellingen verbinden 

(2), hoogwaardig OV (3), stijgende klantwaardering en reizigersaantallen (4) en duurzame mobiliteit 

(11).  

 



 
Ontwerpbegroting 2018 - 2021 

 16 

Voor de concessie Amsterdam gaat de Vervoerregio in 2018 de volgende acties uitvoeren: 

 Monitoren van de uitvoeringskwaliteit van het OV door GVB en waar nodig bijsturen. Daarbij 

moet de  klantwaardering van gemiddeld 7,4 in 2016 stijgen naar 7,5 in 2018. 

 Monitoren van een succesvolle implementatie en uitvoering van het nieuwe lijnennet na start 

van de Noord/Zuidlijn per 22 juli 2018.  

 Het budget vanuit de Vervoerregio voor GVB (exploitatie inclusief kapitaallasten en sociale 

veiligheid) schroeven wij terug van € 72 miljoen in 2017 naar circa € 59 miljoen in 2017. In de 

begroting 2018 is rekening gehouden met de aflossing van de lening van de gemeente 

Amsterdam aan het GVB voor de investeringen in rollend materieel en de resultaten van de 

herijking. Hierdoor komen de jaarlijkse exploitatiekosten op een lager niveau te liggen.  

 Regelmatig overleg tussen GVB, de inliggende gemeenten en de Vervoerregio ten behoeve van 

een goede uitvoering van de OV-concessie. 
 

Concessie Amsterdam: Lijnennet 2018-2019 en Noord/Zuidlijn 

Wij subsidiëren een aantal projecten die een directe relatie hebben met de Noord/Zuidlijn. Ook 
zorgen wij er als concessieverlener samen met onze vervoerders voor dat bij de start van de 
Noord/Zuidlijn (voorzien op 22 juli 2018) een daarmee samenhangende wijziging van het bus- en 
tramnetwerk plaatsvindt. Hiermee geven wij invulling aan de doelstellingen verbinden (2), 
hoogwaardig OV (3), verhogen fietsgebruik (5), samenhang netwerken (7) en duurzame mobiliteit 
(11). Ter voorbereiding op het nieuwe lijnennet in 2018 en 2019 gaat de Vervoerregio de volgende 
acties uitvoeren:  

 Toezien op een tijdige implementatie van de vervoerplannen van GVB, EBS en Connexxion met 

een nieuw lijnennet voor bus en tram. Waaronder goede, tijdige en onderling afgestemde 

reizigersinformatie (campagne, apps, lijnennetkaarten en dergelijke), afspraken met 

wegbeheerders over noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur (rails, haltes, afstelling van 

verkeerslichten) om het nieuwe lijnennet mogelijk te maken. Ook doen we noodzakelijke acties 

op het gebied van marketing/tarieven, wayfinding, reisinformatie en dergelijke.   

 De gemeente Amsterdam en GVB kritisch blijven volgen op het starten van het proefbedrijf 

Noord/Zuidlijn ten behoeve van een soepele overgang naar de start van de exploitatie. 

 Afspraken maken met vervoerders GVB, EBS en Connexxion over de financiële effecten van de 

ingebruikname van de Noord/Zuidlijn. De aanpassing van het bus- en tramnetwerk uitwerken en 

formeel vastleggen in ontwerp subsidiebeschikkingen voor 2018.  

 Samen met vervoerders onder coördinatie van de Vervoerregio maken we continuïteitsplannen 

voor het geval de Noord/Zuidlijn na de ingebruikname te maken krijgt met onvoorziene 

afwijkingen. Het primaat ligt bij GVB als toekomstig exploitant van de Noord/Zuidlijn maar de 

Vervoerregio ziet toe op de zorgvuldigheid bij het opstellen van de plannen, op de onderlinge 

samenhang en integraliteit, en zal de plannen (laten) toetsen op robuustheid.  

 Voorbereidingen starten voor de nieuwe metronetlijnvoering 2019. Na het vervallen van de 

sneltramboog van de Amstelveenlijn tussen Station Zuid en de halte Boelelaan, moet een nieuw 

lijnennet bij de metro ingevoerd worden. In 2017 starten wij samen met GVB met de eerste 

voorbereidingen voor dit nieuwe metronet. 
 
Concessie Amsterdam: Beheer en onderhoud railinfra en meerjaren-vervangingsprogramma 

metro.  

In 2018 wordt het beheer en (vervangings)onderhoud uitgevoerd zoals tussen Vervoerregio en 
gemeente Amsterdam is afgesproken. Deze afspraken zijn in de convenanten BORI (Beheer en 
Onderhoud Rail Infrastructuur) en MVP-metro (Meerjarig Vervangingsprogramma) vastgelegd 
conform de bijbehorende financiële jaarreeksen. Dit betreft het reguliere onderhoud en de 
vervangingen van metro- en traminfrastructuur. Het uitvoeren van deze projecten is een 
randvoorwaarde om alle OV-doelstellingen te halen. Zonder onderhoud aan de infrastructuur kunnen 
de trams en metro’s op termijn immers niet rijden en dan zijn de OV-doelstellingen ook niet haalbaar.  
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In 2018 voert de Vervoerregio de volgende acties uit in het kader van de Convenanten Beheer en 
onderhoud railinfra en MVP Metro:  

 Het realiseren van een zo groot mogelijke beschikbaarheid van infrastructuur op korte én lange 

termijn door tijdige uitvoering van beheer en onderhoud binnen de vastgestelde financiële kaders.  

 Het financieren van groot metro vervangingsonderhoud binnen het MVP waarbij de uitvoering 

plaatsvindt door RvE Metro en Tram van de gemeente Amsterdam. De uitgaven voor dit project 

passen binnen de totale 25-jaarsbegroting en kunnen per jaar fluctueren. 

 De stationsrenovaties Oostlijn financieren via het MVP tot in 2018. Dit project is als onderdeel 

van het project Renovatie Oostlijn in 2016 in uitvoering gegaan. In 2017 loopt dit project door 

waarna afronding plaatsvindt in 2018. Het project betreft alle stations op de Oostlijn zonder de 

combistations (met trein) en de al gerenoveerde stations Kraaiennest en Ganzenhoef. Deze 

projecten dragen bij aan de kwaliteit van het openbaar vervoer door een aantrekkelijker omgeving 

voor de reiziger.  

 Het uitwerken van subsidierelatie tussen Vervoerregio en gemeente Amsterdam. We geven een 

vervolg aan de bestuurlijke gesprekken over de verdeling van rekening en risico in het dossier 

beheer en onderhoud. Hierbij is de Vervoerregio subsidieverlener en de gemeente risicodragend 

subsidie-ontvanger met voldoende handelingsvrijheid om op haar risico’s te kunnen sturen. 

 De afronding van het AMSYS-project (Amsterdam Metro Systeem). Verder wordt het AMSYS-

project afgerond op het gebied van signaling and control en ICT. 

 

Concessie Amsterdam: Investeringen Rollende Activa 

De post ‘investeringen rollende activa’ heeft betrekking op de directe financiering van 
metrovoertuigen, trams en bussen. De aanschaf van rollende activa is een randvoorwaarden om alle 
OV-doelstellingen te realiseren. Zonder materieel immers geen OV. De Vervoerregio kan deze 
uitgaven ofwel direct financieren, waardoor rentelasten vermeden worden, of ervoor kiezen de 
kapitaallasten van deze investeringen te vergoeden. In het laatste geval zal er een lening aangegaan 
worden om het materieel te financieren. Het hangt af van de stand van de reserves binnen de 
Vervoerregio waarvoor wordt gekozen. 
De Vervoerregio gaat met GVB de volgende acties uitvoeren op het gebied van investeringen in de 
rollende activa in de concessie Amsterdam:  

 In 2016 heeft de vervoerregio een beschikking afgegeven aan GVB ten behoeve van de 

bestelling van nieuwe trams voor o.a. de omgebouwde Amstelveenlijn.  Na een aanbesteding 

heeft GVB de opdracht gegund aan CAF. De komende periode zullen GVB en Vervoerregio 

werken aan de begeleiding van de opdracht, de oplevering en enkele aanverwante investeringen 

die nodig zijn om de nieuwe trams goed te kunnen huisvesten.  

 
In december 2016 heeft de Regioraad een besluit genomen over de budgetreservering voor nieuw 

metromaterieel (M7). GVB is begin 2017 begonnen met de aanbesteding voor nieuw metromaterieel 

(M7).  Komende periode wordt dit proces begeleid en worden activiteiten verricht om een succesvolle 

bestelling van de M7 mogelijk te maken. Gelet op de huidige liquiditeitsramingen zal óf GVB een lening 

moeten aantrekken óf zal de Vervoerregio externe financiering moeten zoeken voor deze 

investeringen. Zoals aangegeven in de notitie voor de Regioraad zal het kostenniveau van één van 

beide oplossingen de doorslag geven. 

 

Concessie Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent 
De Vervoerregio Amsterdam is concessieverlener voor de concessie Amstelland-Meerlanden en 
opdrachtgever aan Connexxion voor de uitvoering van het openbaar vervoer in deze concessie. Met 
dit openbaar vervoer geven wij invulling aan de doelstellingen verbinden (2),  hoogwaardig OV (3), 
stijgende klantwaardering en reizigersaantallen (4) en duurzame mobiliteit (11). De huidige 
concessie loopt in december 2017 af. Hiervoor heeft de Vervoerregio in 2016 een Europese 
aanbesteding uitgeschreven. Connexxion heeft deze aanbesteding gewonnen en daarmee het 
exclusieve recht om openbaar busvervoer uit te voeren vanaf december 2017 in Amstelland-
Meerlanden. Met deze aanbesteding worden alle genoemde doelstellingen ingevuld.   
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Connexxion zal samen met de Vervoerregio zijn aanbieding in 2017 implementeren, op zo’n manier 
dat in december 2017 het door de vervoerder beloofde aanbod voor dat moment gerealiseerd wordt. 
Naast de nieuwe concessie zal ook de lopende concessie uiteraard nog aandacht krijgen. Voor de 
lopende concessie Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent worden de volgende acties uitgevoerd:  

 Monitoren van de uitvoeringskwaliteit van Connexxion en waar nodig bijsturen. 

 In opdracht van de Vervoerregio en met behulp van de exploitatiesubsidie gaat Connexxion in 

Amstelland-Meerlanden in 2018 ongeveer 37 miljoen reizigers vervoeren die in totaal ongeveer 

274 miljoen reizigerskilometers afleggen. Om dat te realiseren worden er ongeveer 800.000 

dienstregelingsuren gereden en 23,5 miljoen dienstregelingskilometers. 

 Connexxion stimuleren om de klantwaardering te laten stijgt van een 7,7 naar een 7,8.  
 

Voor de nieuwe concessie worden de volgende acties uitgevoerd: 

 Het starten en succesvol afronden van de implementatie van de nieuwe concessie Amstelland-

Meerlanden en het daarmee het realiseren van het door Connexxion beloofde aanbod.  

 Het realiseren van elektrisch vervoer op Schipholnet. 

 Het in gebruik nemen van de busbaan Schiphol Oost met de daarmee samenhangende 

ringstructuur en de opwaardering van Schipholnet. 

 Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de OV-ontsluiting van kleine kernen. 

 Het verder uitbouwen van het R-netconcept. 

 De concessie voorbereiden op de komst van de Noord/Zuidlijn. 

 Regelmatig overleg tussen Connexxion, de inliggende gemeenten en de Vervoerregio ten 

behoeve van de implementatie van de nieuwe concessie. 
 

Schiphol draagt bij aan de concessie met een bedrag van € 4,6 miljoen per jaar. 

 

Concessie Zaanstreek  

De concessie Zaanstreek draagt bij aan het invullen van doelstellingen verbinden (2),  hoogwaardig 
OV (3), stijgende klantwaardering en reizigersaantallen (4), fietsgebruik (5) en duurzame mobiliteit 
(11). In de lijnvoering en dienstregeling voor 2017 is een beperkt aantal wijzigingen ten opzichte van 
de huidige dienstregeling. De komst van de Noord/Zuidlijn heeft een beperkte impact op de 
concessie Zaanstreek. Evenals andere jaren worden reguliere werkzaamheden vanuit het 
concessiebeheer opgepakt waarbij controles worden uitgevoerd op punctualiteit, rituitval en 
klantwaardering. Aan deze aspecten worden bijbehorende bonussen, malussen en boetes gegeven 
aan de vervoerder. 
De Vervoerregio zal in 2018 de volgende acties in de concessie Zaanstreek uitvoeren:  

 De kwaliteit van de uitvoering van de lopende concessie door Connexxion blijven monitoren en 

waar nodig bijsturen. 

 In opdracht van de Vervoerregio met behulp van de exploitatiesubsidie gaat Connexxion in de 

Zaanstreek in 2017 ongeveer 6,3 miljoen reizigers vervoeren die in totaal ongeveer 39 miljoen 

reizigerskilometers afleggen. Om dit te realiseren worden er ruim 180.000 dienstregelingsuren 

gereden en een kleine 5 miljoen dienstregelingskilometers. 

 Verbeteringen aan de infrastructuur door laten werken in verbeteringen in het OV-aanbod. Ten 

behoeve van het Zaan-IJtangent programma is een aantal projecten gestart die ervoor zorgen dat 

lijn 391 en 394  in de toekomst een kortere reistijd krijgen tussen Amsterdam Centraal en 

Zaandam. De resultaten van het programma worden in 2017 voor reizigers steeds meer zichtbaar 

en krijgen in 2018 een boost zodra de vrije bus-infrastructuur op de Klaprozenweg klaar is. 

 De concessie voorbereiden op de komst van de Noord/Zuidlijn en de vervoerder begeleiden met 

de voorbereidingen van de implementatie van het nieuwe lijnennet. 

 Er bij Connexxion op aansturen dat de klantwaardering gemiddeld minimaal een 7,8 blijft.  

 Regelmatig overleg tussen Connexxion, de inliggende gemeenten en de Vervoerregio. 
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Concessie Waterland 

De concessie Waterland draagt bij aan het invullen van de doelstellingen verbinden (2),  
hoogwaardig OV (3), stijgende klantwaardering en reizigersaantallen (4), fietsgebruik (5) en 
duurzame mobiliteit (11) in. In de lijnvoering en dienstregeling wordt een aantal wijzingen 
doorgevoerd in 2017 waardoor de reizigers in Waterland een aantal snellere verbindingen krijgen. 
Het lijnennet in Waterland wordt flink aangepast met de komst van de Noord/Zuidlijn. EBS heeft een 
vervoerplan 2018 opgesteld. Crica 65% van de lijnen rijdt naar Amsterdam Noord in plaats van naar 
Amsterdam CS. De implementatie van dit nieuwe lijnennet wordt in 2017 en het eerste deel 2018 
verder voorbereid. Evenals andere jaren worden reguliere werkzaamheden vanuit het concessie-
beheer opgepakt, waarbij controles worden uitgevoerd op punctualiteit, rituitval en klantwaardering. 
Aan deze aspecten worden bijbehorende bonussen en malussen gegeven aan de vervoerder. 
De volgende acties gaat de Vervoerregio uitvoeren in de concessie Waterland: 

 De kwaliteit van de uitvoering van de lopende concessie door EBS blijven monitoren en waar 

nodig bijsturen. 

 In opdracht van de Vervoerregio en met behulp van de exploitatiesubsidie gaat EBS in Waterland 

in 2017 ruim 11 miljoen reizigers vervoeren die samen ongeveer 170 miljoen reizigerskilometers 

realiseren. Hiervoor gaat EBS 410.000 dienstregelingsuren en ruim 15 miljoen 

dienstregelingskilometers rijden. 

 Verbeteringen aan de infrastructuur door laten werken in verbeteringen van het OV-aanbod. Door 

investeringen in het netwerk door de Vervoerregio, is het mogelijk om weer een directe lijn aan te 

bieden tussen Monnickendam en Purmerend via de Purmer. Hierdoor neemt de rijtijd af en kan 

de frequentie op deze lijn worden verhoogd. Daarnaast worden een aantal haltes opgeheven in 

Edam zodat de ontsluitende lijn 110  tussen Edam-Volendam en Purmerend versneld wordt. 

 De concessie voorbereiden op de komst van de Noord/Zuidlijn. 

 Bij EBS er op aansturen dat de klantwaardering gemiddeld minimaal een 7,8 blijft.  

 Regelmatig overleg tussen EBS, de inliggende gemeenten en de Vervoerregio ten behoeve van 

een goede uitvoering van de concessie. 
 

Onderzoek en Studie  

 

Naast bovenstaande ontwikkelingen, heeft de Vervoerregio op het gebied van openbaar vervoer ook 

veel andere doorlopende taken en verantwoordelijkheden, waaronder het opstellen van nieuw beleid. 

Deze activiteiten staan ten dienste van alle OV-doelstellingen. 

 
Belangrijke speerpunten hierin is in 2018 de ontwikkeling van een visie op het gebied van OV die 
aansluit bij de strategische visie. De strategische visie biedt nieuwe vergezichten met handvatten 
voor uitdagingen waarmee de Vervoerregio te maken heeft. De wereld om ons heen verandert snel. 
Bijvoorbeeld door de opkomst van vraag gestuurd taxivervoer in combinatie met app’s op 
smartphones en de snelle reizigersgroei in het OV en de noodzaak tot een schaalsprong of een 
koerswijziging om deze groei te faciliteren. In de uitwerking van de strategische visie  beschrijven wij 
hoe wij met deze uitdagingen omgaan. 

 

Daarnaast worden de volgende doorlopende taken uitgevoerd: 

 Toepassing van het beleidskader Sociale Veiligheid; 

 OV-marketing door middel van gerichte acties van het OV-Marketingbureau, zoals 

promotiecampagnes voor R-net, toeristenkaartjes, knooppuntontwikkeling etc.  

 Beheer en verdere uitrol van de productformule R-net. 

 Beheer van informatie rond OV-haltes. 

 Verbeteren reisinformatie, waaronder Dynamische Reis Informatie (DRIS); 

 Vaststellen tarieven voor het openbaar vervoer. 

 Faciliteren van reizigersinspraak via de Reizigersadviesraad.  

 Belangen behartigen bij infrastructurele projecten. 

 Belangen behartigen bij het opstellen van beleid bij gemeenten en hogere overheden.
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Wat mag het kosten? 
 

  

Meerjarenraming hoofdprogramma Openbaar Vervoer (bedragen x € 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Lasten Concessie Amsterdam: Exploitatie 58.005 59.428 53.597 40.438 39.377 36.582 53.597 40.438 39.377 36.582

Concessie A’dam: Beheer en onderhoud 65.861 83.700 105.739 103.178 112.358 124.603 105.739 103.178 112.358 124.603

Concessie A’dam: proefrijden NZlijn & AVL 2.600 7.600 0 0 0 7.600 0 0 0

Concessie  Amstelland Meerlanden 42.933 43.017 42.200 42.425 42.425 42.425 42.200 42.425 42.425 42.425

Concessie Zaanstreek 12.432 11.772 11.772 11.772 11.772 11.772 11.772 11.772 11.772 11.772

Concessie Waterland 16.626 16.726 16.726 16.726 16.726 16.726 16.726 16.726 16.726 16.726

Investeringsubsidie t.b.v. rollend materieel 86.057 86.581 37.939 32.740 37.995 60.535 37.939 32.740 37.995 60.535

OV overig 1.355 2.600 5.400 8.100 10.900 10.900 5.400 8.100 10.900 10.900

Onderzoek en Studie 2.175 7.800 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

Salarislasten obv vastgestelde formatie 1.584 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930 1.930

Personeel van derden 384 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Doorbelaste overhead 1.444

Lasten voorgaande jaren 16 0 0 0 0

288.872 316.244 287.594 261.999 278.174 310.165 0 0 0 0 287.594 261.999 278.174 310.165

Baten BDU-jaarbijdrage (relatief) 297.714 292.597 297.112 298.108 298.108 298.108 297.112 298.108 298.108 298.108

Uit te voeren w erk voor derden 5.867 6.300 6.000 6.000 6.000 5.000 300 300 300 300 6.300 6.300 6.300 5.300

Vergoeding voor inzet eigen personeel 0 0 0 0

Rentebaten 600 0 0 0 0

Baten voorgaande jaren 998 0 0 0 0

305.179 298.897 303.112 304.108 304.108 303.108 300 300 300 300 303.412 304.408 304.408 303.408

16.307 -17.347 15.517 42.109 25.934 -7.057 300 300 300 300 15.817 42.409 26.234 -6.757

Prognose ontwikkeling spaarpot BDU OV (bedragen x € 1.000)

Rekening 

2016
2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

-137.411 -121.104 -138.451 -122.934 -80.825 -54.891 -138.451 -122.634 -80.225 -53.991

   Verrekening Saldo Baten en Lasten 16.307 -17.347 15.517 42.109 25.934 -7.057 15.817 42.409 26.234 -6.757

-121.104 -138.451 -122.934 -80.825 -54.891 -61.948 -122.634 -80.225 -53.991 -60.748Omvang spaarpot BDU op 31 december

Saldo Baten en Lasten (= verrekening met 

Spaarpot BDU OV)

Bedragen x € 1.000

Omvang op 1 januari:

Programma's
1. MJR Kadernota 2018Rekening 

2016

3. MJR Ontwerpbegroting 2018 - 2021

Totaal Baten

Totaal Lasten

2. Financiële bijstellingen MJR
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Toelichting financiële bijstellingen MJR (lasten) 
- 

 

Toelichting financiële bijstellingen MJR (baten) 

De baten nemen structureel met € 0,3 mln toe als gevolg van uitbreiding Schiphol Sternet. 

 

 

Toelichting financieel ramingen van de programma’s 

De meeste uitgaven van het programma OV, zoals voor de vier OV concessies, kennen een vrij 

gelijkmatig verloop. Bij de meerjarige contractering van vervoerders zijn namelijk ook meerjarige 

financiële afspraken gemaakt. Dat ligt anders voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur 

en uitgaven voor activa GVB. Bij beheer en onderhoud is de hoeveelheid onderhanden werk en de 

snelheid van financiële afronding van de kosten maatgevend voor de uitgaven. Per saldo zullen deze 

uitgaven wel moeten passen binnen het 10 jarige overeengekomen kader. Bij de activa investeringen 

wordt het niveau van de uitgaven vooral bepaald door het betaalritme dat afgesproken is met de 

bouwer van de betreffende tram of metro. Daarom kunnen de bedragen per jaar sterk fluctueren. 

 

Een toelichting op en onderbouwing van de financiële ramingen (baten en lasten) van de programma’s 

volgt in de Programmabegroting. Een weergave van de belangrijkste projecten maakt daar deel van 

uit.  

 
 
Grafisch ziet de verdeling van de lasten 2018 over de programma’s van Openbaar Vervoer er als volgt 
uit: 
 
 

  

20%

38%3%

15%

4%
6%

14%

Openbaar Vervoer
Overzicht lasten 2018

Concessie Amsterdam: Exploitatie

Concessie A’dam: Beheer en onderhoud

Concessie A’dam: proefrijden NZlijn & AVL

Concessie  Amstelland Meerlanden

Concessie Zaanstreek

Concessie Waterland

Investeringsubsidie t.b.v. rollend materieel
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2.3 Hoofdprogramma Infrastructuur 
 

Portefeuilehouders: Verkeer en Openbaar Vervoer 

Budgethouder: A. Colthoff 

 
 

Omschrijving van het hoofdprogramma 

De Vervoerregio werkt met het hoofdprogramma Infrastructuur aan een betere bereikbaarheid in de 

regio door het voorbereiden, uitvoeren en financieren van nieuw aan te leggen infrastructuur en het 

beheren, uitvoeren en actualiseren van vier infrastructuurprogramma’s (Weg, OV, Fiets en 

Verkeersveiligheid). Het kan gaan om infrastructuur voor de Weg, OV, Fiets voor wat betreft de 

regionale netwerken, en fysieke maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid.  

 

Wat willen we bereiken? 
 

Het hoofdprogramma infrastructuur richt zich op de volgende doelen: 

1. Betrouwbare en acceptabele reistijden op het regionale wegennet, door investeringen, 

gedragsbeïnvloeding en beter benutten.   

3. Een kwalitatief hoogwaardig Openbaar Vervoernetwerk met betrouwbare en acceptabele reistijden.   

5. Verhogen van het fietsgebruik (al dan niet in combinatie met het OV) door het aanbieden van een 

verkeersveilig fietspadennetwerk en uitbreiding van het aantal fietsenstallingen.  

6. Vlotte doorstroming van het goederenvervoer over de weg, stimuleren van goederenvervoer over 

water en spoor, ruimte voor bevoorradingsverkeer.   

7. Samenhang tussen de netwerken voetganger, fiets, auto en OV (ketenintegratie), onder andere 

door verbetering en uitbreiding OV-knopen.   

8. Minder verkeersslachtoffers, onder meer door gedragscampagnes en door het aanbieden van 

verkeersveilige infrastructuur.    

 

Vanuit het hoofdprogramma infrastructuur zijn deze doelen bepalend voor het oppakken van 

werkzaamheden en activiteiten door de Vervoerregio zelf (als projecttrekker) en voor onze 

betrokkenheid bij projecten en opgaven (projectbegeleiding). 

Voor het hoofdprogramma infrastructuur gelden verder als beleidskaders de Investeringsagenda’s Weg, 

OV, Fiets en Veiligheid, de in de Regioraad van juli 2016 vastgestelde ‘Verordening Infrastructuur’, 

gericht op uitvoering en studieprojecten, en de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde ‘Spelregels 

Projecten’ in het kader van ‘Sneller naar een Beter Resultaat’. 

 

 

Wat gaan we doen in 2018? 
 
Op het gebied van Infrastructuur richt de Vervoerregio zich op het verbeteren van de kwaliteit, 

beschikbaarheid en capaciteit voor (OV-)reizigers en gebruikers van de auto- en fietsinfrastructuur. De 

Vervoerregio is als partner en stakeholder betrokken bij of trekker van een project en stelt, gekoppeld 

aan de belangen van de Vervoerregio, financiële bijdragen beschikbaar voor zowel studies als realisatie. 
De verkenningen, planstudies en planuitwerkingen waar de Vervoerregio bij betrokken was, hebben 
geresulteerd in definitieve afspraken over de realisatie met de wegbeheerders. De verwachting is dat 
de Vervoerregio Amsterdam in 2018 een bedrag van circa € 206 mln financiert ten behoeve van deze 
realisatieprojecten (incl. de Amstelveenlijn en Uithoornlijn). Daarnaast is er in 2018 € 5 mln begroot voor 
onderzoek en studie ten behoeve van projecten die zich in de verkennings-, planstudie- of 
planuitwerkingsfase bevinden. 

Voor OV, Weg en Fiets zijn de regionale netwerken gedefinieerd, in afstemming met de wegbeheerders. 

De algemene doelstellingen zijn per investeringsagenda vertaald naar beleid en specifieke 

doelstellingen. Hieronder wordt per (sub)programma een korte toelichting gegeven en enkele 
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voorbeelden van uitvoerings- en studieprojecten waaraan wordt gewerkt. Deze projecten variëren in 

omvang, complexiteit en fase. 
 
 
De financiële toedeling gebeurt over de volgende programma’s: 

1. Investeringsagenda OV 

a. Programma OV Amsterdam Plusnet 

b. Programma OV Amsterdam Comfortnet 

c. Programma OV Streek 

d. Programma OV Metro 

e. Programma metro Amsterdam 

f. ZuidasDok 

g. OV-knooppunten en overstappunten 

2. Amstelveenlijn en Uithoornlijn 

3. Investeringsagenda Weg 

4. Investeringsagenda Fiets 

a. Fietsnetwerk 

b. Fietsenstallingen 

5. Investeringsagenda Verkeersveiligheid 

 
1. Investeringsagenda OV (doelstelling 3 en 7) 
Op basis van de vastgestelde Investeringsagenda OV, waarin is opgenomen op welke plekken in de 
regio en wanneer de Vervoerregio verbeteringen van het OV-netwerk wil financieren, gaat de 
Vervoerregio samen met de partners ook in 2018 aan de slag met een aantal OV-projecten. 
Binnen de gemeente Amsterdam ligt de focus lop basis van inhoudelijke criteria, de samenhang met 
de Noord/Zuidlijn en samenhang met geplande beheer en onderhoudsprojecten. Het gaat om de 
realisatie van Plusnet-trajecten, het verbeteren van een aantal knooppunten en het nemen van 
generieke maatregelen. In 2018 worden grote uitgaven verwacht in het kader van het programma 
ZaanIJtangent. Het gaat om de afronding van de aanleg van een vrijliggende busbaan in midden 
ligging op de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord, de herindeling van kruispunten en de aansluiting op 
de Noord/Zuidlijn. 
  
Ook wordt in 2018 de halte configuratie en overstapknooppunt op het Leidseplein gerealiseerd, als 
onderdeel van de gehele herprofilering van het plein. Vanaf dat moment hoeven niet alle trams door 
de Leidsestraat, wat een aanzienlijke reistijd verkorting zal geven. De Investeringsagenda OV Streek 
bevat maatregelen die het regionale OV-netwerk sneller en betrouwbaarder maken, zodat de R-net 
formule verder uitgerold kan worden. In 2018 worden programma’s als HOV A9 en Westtangent 
verder uitgevoerd. Voor de Westtangent, de snelle busverbinding tussen Sloterdijk en Schiphol, wordt 
de reistijd tussen begin- en eindpunt gemiddeld 10 minuten korter. Het project wordt in 2017 
gepromoveerd naar de planuitwerkingsfase, in 2018 ligt vooral de realisatie. Het nieuwe tracé is in 
2019 klaar. Daarnaast worden stappen gezet met de realisatie van projecten als Schiphol Oost, 
Busstation Buikslotermeer en nieuw busstation ten zuiden van de luchthaven en de busbaan in 
Aalsmeer (HOVASH).  
Aan de AMSYS-projecten wordt hard gewerkt door de gemeente Amsterdam om tegelijk met de 
ingebruikname van de Noord Zuidlijn de ICT voor het gehele metrosysteem op orde te hebben. 
Daarnaast wordt voorzien in voldoende opstelvoorzieningen voor de gehele metrovloot. In 2018 wordt 
het nieuwe deelprogramma Investeringsagenda OV Metro verder vormgegeven en wordt de agenda 
bepaald op welke wijze de metro als belangrijke backbone in het OV systeem de komende jaren 
verder wordt uitgenut dan wel uitgebouwd.  
Het project ZuidasDok omvat de gedeeltelijke ondertunneling van de A10-zuid en realisatie van een 
OV-terminal. Begin 2018 wordt duidelijk op welke wijze de uitvoering wordt opgepakt en zullen de 
eerste werkzaamheden  van start gaan door de in  Q1 2017 geselecteerde marktpartij. 
 
2. Amstelveenlijn en Uithoornlijn 
De vernieuwde Amstelveenlijn verbindt Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid en sluit daarmee 
aan op de ontwikkeling van de Zuidas en de komst van de Noord/Zuidlijn. Voor de Amstelveenlijn 
zullen de werkzaamheden in 2018 van start gaan. De Uithoornlijn vormt het verlengde van de 
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Amstelveenlijn en verbindt het centrum van Uithoorn met Amsterdam Zuid. In Amsterdam Zuid kunnen 
reizigers overstappen op de Noord/Zuidlijn of busverbindingen nemen in de oost-westrichting. Voor de 
Uithoornlijn wordt eind 2017 naar verwachting het uitvoeringsbesluit genomen, zodat in 2018 de 
aanbestedingsprocedure kan starten.   
 

3. Investeringsagenda Weg (doelstelling 1, 6 en 7) 
In het kader van het investeringsprogramma Weg wordt in 2018 verder gewerkt aan de regionale 
autobereikbaarheid. Voor het investeringsprogramma worden in overleg met de betrokken 
wegbeheerders nieuwe projecten opgestart en bestaande projecten verder uitgewerkt en gerealiseerd. 
Grote wegdossiers waar in 2018 stappen zullen plaats vinden:  
Rijkswaterstaat zal in opdracht van de gemeente Amsterdam en als onderdeel van de werkzaamheden 
aan de A1, A6 en de A9 de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ)verbinden op het rijkswegennet,  zodat 
IJburg op een efficiënte wijze is verbonden met de A1 en de A9. Naar verwachting wordt in 2018 de 
aansluiting op de A9 (OOIJ-fase 3) gerealiseerd. De Vervoerregio daarnaast werkt mee en draagt 
financieel bij aan de planstudie Verbinding A8-A9. In 2017 worden kansrijke alternatieven nader 
uitgewerkt. Naar verwachting vindt in 2018 besluitvorming plaats over het voorkeursalternatief.  
 

Onder de naam Duinpolderweg zoeken de samenwerkende partners naar een toekomstbestendige 
structuurverbetering van het wegennetwerk in de grensstreek om deze problemen aan te pakken. In 
2017 wordt verder gewerkt aan de planstudie, die in 2018 moet leiden tot een voorkeursalternatief.  
In MIRT-verkenning corridor Amsterdam-Hoorn (A7-A8) wordt door IenM, samen met de Vervoerregio, 
de provincie Noord-Holland,en de gemeenten in het plangebied, maatregelen onderzocht die de 
bereikbaarheid in de corridor moeten verbeteren. Het gaat niet alleen om wegen tussen Hoorn en 
Amsterdam (A7-A8), maar ook om de invalswegen van Zaandam, Purmerend en Hoorn. Daarnaast 
wordt ook gekeken naar gedragsverandering, fietsverbindingen en OV (bus en spoor). De 
Vervoerregio leidt het onderzoek naar de deelregio Purmerend en de deelregio Zaanstreek. De MIRT 
verkenning wordt in 2018 afgerond. 
Naast verkenningen en planstudies van infrastructuurprojecten is er ook in 2018 aandacht voor het 
verkeersmanagement, andere vervoerswijzen en ruimtelijke ordening. De vervoerregio werkt op dit 
gebied intensief samen met gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat aan 
projecten als de regionale Netwerkvisie Verkeersmanagement en de Praktijk Proef Amsterdam (PPA). 
 
4. Investeringsagenda Fiets (doelstelling 5, 7 & 8) 
De focus van de Vervoerregio zit voor een belangrijk deel ook in fietsprojecten: de aanpak van zwakke 
schakels, ontbrekende schakels en de aanleg van fietsenstallingen nabij treinstations en HOV-
knooppunten.  
Op station Amsterdam Zuid een +ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd, met plek voor 3000 
fietsers. In deze stalling naast reguliere fietsen plek voor afwijkende formaten, zoals kratjesfietsen en 
bakfietsen. De stalling is samen met gemeente Amsterdam, ProRail en NS gerealiseerd en heeft een 
automatisch check-in en check-out systeem met de OV-pas. Tevens is een modern detectiesysteem 
door middel van camera’s boven de fietsparkeer plekken geïnstalleerd. Dit systeem monitort 
de bezetting en stallingsduur van fietsen in de stalling. 
Samen met gemeente Amsterdam is op snelfietsroute Zaandam-Amsterdam de laatste ontbrekende 
schakel gerealiseerd op de Oostzanerdijk, waardoor de fietser drie minuten sneller in Amsterdam of 
Zaandam is. Hiermee is de snelfietsroute afgerond in samenwerking met Fietsersbond, gemeente 
Amsterdam en gemeente Zaanstad en met financiering van het Rijk. 
 

 

5. Investeringsagenda Verkeersveiligheid (doelstelling 8) 

In de Investeringsagenda Verkeersveiligheid is vastgelegd hoe we de doelstelling: ‘minder 

verkeersslachtoffers’ willen bereiken. Dit is door: 

 Het verkeersveilig inrichten van de infrastructuur  

 Het stimuleren van verkeersveilig gedrag (zie programma Mobiliteit)  

 Onderzoek en samenwerking (zie programma Mobiliteit). 

 

In 2018 gaat het om de volgende activiteiten om de verkeersveiligheid van de infrastructuur te 

verbeteren:   

 Aanpak van ongevallenlocaties zoals black spots. 
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 Het ‘duurzaam veilig’ inrichten van verblijfsgebieden (30- en 60 km/zones) en 

gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur).  

 Het veilig inrichten van schoolomgevingen, met prioriteit van scholen langs 50 km wegen.  

 Maatregelen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers, onder andere op 

school-thuisroutes. 
 
 
Projectenportefeuille van Infrastructuur 
 
Binnen de verschillende programma’s van infrastructuur ligt een groot aantal projecten. Deze 
projecten kunnen worden beschouwd als de projectenportefeuille van Infrastructuur. De projecten 
binnen deze portefeuille bevinden zich in verschillende fases. Deze fases duiden de mate van 
ontwikkeling aan waarin een project zich bevindt. We onderscheiden vier fases: Realisatie, 
planuitwerkingsfase, planstudiefase en verkenningsfase.  
 
Projecten in de realisatiefase worden momenteel, of op zeer korte termijn, uitgevoerd. De uitgaven die 
hiermee gemoeid zijn, zijn in de huidige meerjarenraming opgenomen. 
 
 Voor  projecten in de planuitwerkingsfase geldt dat het definitieve projectontwerp wordt opgesteld . 
Projecten in de verkennings- en planstudiefase staan nog aan het begin van de ontwikkeling, wat 
inhoudt dat nog scenario’s worden onderzocht om uiteindelijk tot een voorkeursvariant te komen.  
Deze projecten in deze fases worden in de meerjarenraming opgenomen zodra ze in de realisatiefase 
bevinden.  
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Wat mag het kosten? 
 

   

Meerjarenraming hoofdprogramma Infrastructuur (bedragen x € 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Lasten Investeringsagenda OV 67.739 68.293 111.549 37.105 30.087 20.705 111.549 37.105 30.087 20.705

Investeringsagenda Weg 20.377 14.954 28.061 2.180 6.023 2.760 28.061 2.180 6.023 2.760

Investeringsagenda Fiets 17.111 23.488 10.560 8.479 8.429 8.429 10.560 8.479 8.429 8.429

Investeringsagenda Verkeersveiligheid 3.866 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Aanleg Amstelveenlijn 23.200 47.500 110.000 67.083 33.500 47.500 110.000 67.083 33.500

Aanleg Uithoornlijn 2.000 5.000 12.000 18.000 19.000 5.000 12.000 18.000 19.000

Onderzoek en Studie 578 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050

Salarislasten obv vastgestelde formatie 2.144 2.755 3.201 3.201 3.201 3.201 -776 -776 -776 -776 2.425 2.425 2.425 2.425

Personeel van derden 1.332 1.053 649 649 649 649 404 404 404 404 1.053 1.053 1.053 1.053

Doorbelaste overhead 2.308

Lasten voorgaande jaren -327 0 0 0 0

Nog te alloceren/afronding -461 -57 -57 -57 -57 57 57 57 57 0 0 0 0

115.128 143.332 214.513 181.607 141.465 96.237 -315 -315 -315 -315 214.198 181.292 141.150 95.922

Baten BDU-jaarbijdrage (relatief) 92.905 72.374 71.875 71.875 71.873 72.497 623 623 623 72.498 72.498 72.496 72.497

BDU-jaarbijdrage (absoluut) 43.474 8.709 8.709 8.709 -623 -623 -623 8.086 8.086 8.086 0

Uit te voeren w erk voor derden 140 140 140 140 140 140 140 0

Vergoeding voor inzet eigen personeel 80 80 80 0 0 0

Rentebaten 733 0 0 0 0

Baten voorgaande jaren 140 0 0 0 0

Ext. bijdragen AVL 23.216 25.000 15.000 25.583 25.000 15.000 25.583 0

Ext. bijdragen UHL 2.140 860 0 2.140 0 860

Nog te alloceren/afronding -21 1.039 -54 21 -1.039 54 0 0 0 0

93.858 139.204 105.703 98.903 106.305 73.303 101 -1.039 0 54 105.804 97.864 106.305 73.357

-21.270 -4.128 -108.810 -82.704 -35.160 -22.934 416 -724 315 369 -108.394 -83.428 -34.845 -22.565

Prognose ontwikkeling spaarpot BDU Infrastructuur (bedragen x € 1.000)

Rekening 

2016
2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

355.276 334.006 329.878 221.068 138.364 103.204 329.878 221.484 138.056 103.211

   Verrekening Saldo Baten en Lasten -21.270 -4.128 -108.810 -82.704 -35.160 -22.934 -108.394 -83.428 -34.845 -22.565

334.006 329.878 221.068 138.364 103.204 80.270 221.484 138.056 103.211 80.646

Programma's Rekening 

2016

1. MJR Kadernota 2018 2. Financiële bijstellingen MJR 3. MJR Ontwerpbegroting 2018 - 2021

Bedragen x € 1.000

Omvang op 1 januari:

Omvang spaarpot BDU op 31 december

Totaal Lasten

Totaal Baten

Saldo Baten en Lasten (= verrekening met 

Spaarpot BDU Infrastructuur)
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Toelichting financiële bijstellingen MJR (lasten) 
- 

 

Toelichting financiële bijstellingen MJR (baten) 

- 

 

 

Toelichting financieel ramingen van de programma’s 

Een toelichting op en onderbouwing van de financiële ramingen (baten en lasten) van de programma’s 

volgt in de Programmabegroting. Een weergave van de belangrijkste projecten maakt daar deel van 

uit.  

 
 
Grafisch ziet de verdeling van de lasten 2018 over de programma’s van Infrastructuur er als volgt uit: 
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2.4 Overzicht Overhead 
 

Portefeuillehouder:  Bestuur, Financiën en Organisatie 

Budgethouders: W. Lindeman (Bestuur & Communicatie), M. Hulsebosch (Bedrijfsvoering), R. Buijsingh 

 (Financiën)  

 
 
Onder het Overzicht Overhead vallen de activiteiten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de activiteiten en medewerkers in het primaire proces. Het programma bevat drie 
onderdelen: Bestuur & Communicatie, Bedrijfsvoering en Financiën. 
 
 

Bestuur en Communicatie 
 

Wat willen we bereiken?  
 
Bestuur en Communicatie is verantwoordelijk voor het duiden en positioneren van het belang van 

regionale samenwerking binnen de Vervoerregio Amsterdam en het ondersteunen en organiseren van 

en communiceren over de besluitvorming. Dit gebeurt via de periodieke vergaderingen van het 

dagelijks bestuur, de regioraad, regioraadscommissies, raadssessies en portefeuillehouders-

overleggen. Voor de Vervoerregio, als een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten, is het van 

groot belang dat er goede mogelijkheden zijn voor informatie-uitwisseling tussen het bestuur en de 

ambtelijke organisatie van de Vervoerregio en de portefeuillehouders, raadsleden en ambtenaren van 

de vervoerregiogemeenten. Dit draagt bij aan een effectief en transparant besluitvormingsproces, 

ondersteunt de Vervoerregio als een regionaal platform voor overleg en kennisdeling en is daarmee 

ondersteunend aan de democratische legitimiteit van de Vervoerregio. 

 

Wat gaan we doen in 2018?  
 
 Zorgdragen voor het faciliteren van een adequate besluitvorming van de Vervoerregio Amsterdam. 

 Het uitvoeren van de communicatie rondom het bestuurlijk besluitvormingsproces. 

 Afstemmen van de communicatie van de Vervoerregio met partners. 

 Het verbeteren van de zichtbaarheid van de Vervoerregio bij de vervoerregiogemeenten. 

 Invulling geven aan omgevingscommunicatie rondom projecten. 

 Positioneren van de Vervoerregio.  

 

Bijdrage bestuurlijk besluitvormingsproces 

De besluitvormingsstructuur van de Vervoerregio wordt na de gemeenteraadsverkiezingen (maart 

2018) aangepast, waarbij het voorstel is om, met ingang van de nieuwe bestuursperiode in juli 2018, 

de regioraad en het dagelijks bestuur te verkleinen. Het zoveel mogelijk continueren van de werkwijze 

en de bestuurlijke organisatie van de Stadsregio is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Er vinden in 

2018 vijf vergaderingen van de regioraad plaats (in maart, mei, juli, oktober en december). 

 

Communicatie rondom het besluitvormingsproces 

Communicatie over de genomen besluiten door het dagelijks bestuur en de regioraad gebeurt via de 

digitale bestuurlijke nieuwsbrief en de website van de Vervoerregio. Daarnaast verschijnt er ook een 

maandelijkse digitale nieuwsbrief over de verschillende projecten en bestuurlijke bijeenkomsten. Alle 

bestuurlijke agenda’s, voordrachten, notities, ingekomen brieven, moties en besluiten etc worden 

gepubliceerd op de website van de Vervoerregio. Doel is dat bestuurders en raadsleden van de 

gemeenten tijdig, adequaat en volledig geïnformeerd en betrokken worden bij de besluitvorming van 

de Vervoerregio. 
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Afstemmen communicatie 

De Vervoerregio werkt veel samen met partners, zoals de 15 vervoerregioregiogemeenten, de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincies (Noord-Holland, Flevoland), ministeries (Infrastructuur & 

Milieu, Binnenlandse Zaken), Rijkswaterstaat etc. Hieruit komen veel gemeenschappelijke projecten 

voort die vragen om afstemming in de communicatie uitingen en bestuurlijke vertegenwoordiging. We 

zorgen ervoor dat hierbij de rol en bijdrage vanuit de Vervoerregio duidelijk naar voren wordt gebracht.  

 

Verbeteren zichtbaarheid 

Bij veel Vervoerregiogemeenten is er behoefte aan een betere zichtbaarheid van de Vervoerregio-

organisatie, zodat de bestaande contacten worden versterkt en dat daarmee de afstand wordt 

verkleind tussen de organisatie en de gemeenten. Daarnaast zoeken gemeenten naar mogelijkheden 

om hun eigen belangen en standpunten beter naar voren te kunnen brengen en wil de Vervoerregio 

ook het gezamenlijk belang beter kunnen benadrukken, met name in het verbeteren van de 

transparantie de democratische legitimiteit van de besluitvorming. Ook werken we aan het opzetten 

van een vorm van relatiebeheer vanuit de Vervoerregio met de gemeenten en de overige partners.  

Voor nieuwe raadsleden en bestuurders na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt een 

regiodag georganiseerd om hen kennis te laten maken met de Vervoerregio en de verschillende 

beleidsvelden en projecten. 

 

Omgevingscommunicatie rondom projecten 

De Vervoerregio wil uitvoeringsgericht en meer in een opdrachtgevende en regierol gaan werken, 

zoals bij het project rondom de renovatie en ombouw van de Amstelveenlijn en de Uithoornlijn en de 

implementatie van het nieuwe ov-lijnennet bij de in gebruikname van de NoordZuidlijn in juli 2018. Dit 

betekent dat de Vervoerregio zich ook meer bezighoudt met omgevingscommunicatie (in afstemming 

met de gemeenten). 

 

Positioneren van de Vervoerregio  

We dragen het belang en een goede positionering van de Vervoerregio en de regionale 

samenwerking uit. Het ontwikkelen en bewaken van een corporate identiteit van de Vervoerregio 

Amsterdam maakt hiervan onderdeel uit. We richten ons hierbij vooral op onze partners, zoals 

gemeenten, provincies, het Rijk en vervoerders, maar ook in toenemende mate op de doelgroepen die 

minder direct met de Vervoerregio en de regionale samenwerking te maken hebben, zoals inwoners 

van de regio, reizigers, bedrijven, belangengroepen en dergelijke. 
Hiervoor is een profiel van de Vervoerregio opgesteld. Dit geeft op beknopte wijze weer waar de 
Vervoerregio Amsterdam voor staat (missie), waar ze naartoe werkt (visie en ambitie) en met welke 
kernwaarden. Het gaat om kernwaarden die onderscheidend zijn voor de Vervoerregio. Dit zijn de 
kernwaarden: Verbinden, Innovatief, Effectief en Richtinggevend. Het profiel is vooral bedoeld als 
basis voor de positionering en profilering van de Vervoerregio, de corporate communicatie, de visuele 
identiteit (logo, huisstijl ed.) en geeft richting aan de (benodigde) competenties van de medewerkers.  
 
Prestatie-indicatoren 

Om de prestaties te meten zijn de volgende prestatie-indicatoren benoemd: 

 De profilering van de organisatie is helder en er is ruime algemene informatie over de organisatie 
(en de verschillende projecten) beschikbaar.  

 Alle stukken voor het dagelijks bestuur en de regioraad worden tijdig, volledig en in de juiste 
formats aangeleverd c.q. gepubliceerd op de website. 

 Communicatie over de bestuurlijke besluiten gebeurt direct volgend op de besluitvorming (uiterlijk 
binnen 2 werkdagen). 

 Voor de reputatie van de organisatie belangrijke netwerken worden goed onderhouden.  

 Er is een coherente huisstijl en afstemming met andere functionele gebieden en met andere 
communicatieactiviteiten.  

 Er is monitoring van de (social) media naar de beeldvorming van de Vervoerregio en de 
verschillende projecten.  

 Het corporate imago van de Vervoerregio wordt gemeten en er is een actief mediabeleid.  
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 Er is een heldere corporate communicatievisie en het is helder wie welke communicatie verzorgt.  

 De activiteiten en verantwoordelijkheden van Bestuur en Communicatie zijn ingebed in de 

organisatie. 

 Het communicatiebeleid en het proces rondom de bestuurlijke besluitvorming sluiten aan bij het 

organisatiebeleid en er zijn hiervoor duidelijke kaders geformuleerd.  

 De werkwijze is gericht op ontwikkeling en innovatie van de communicatie en verbetering van het 

bestuurlijk besluitvormingsproces.  

 
 

Bedrijfsvoering 
 

Wat willen we bereiken?  
 

Met de functies juridische zaken, informatievoorziening, personeel en organisatie, ICT en huisvesting 

beoogt Bedrijfsvoering de organisatie optimaal te ondersteunen in haar kerntaken. Het gaat daarbij 

vooral om de behoeften en beleving in de organisatie. Daarin zijn de belangrijkste criteria doelmatigheid, 

betrouwbaarheid en klantgerichtheid.  

 

Wat gaan we doen in 2018?  
 

In de afgelopen jaren hebben we verbeteringen tot stand gebracht in de juridische advisering, 

personeels- en informatiebeleid en digitalisering. Zo is er een nieuw functiehuis in uitvoering, 

informatiebeleid is geformuleerd en eHRM is ingevoerd. De implementatie van de Vervoersregio als 

nieuwe organisatievorm heeft zijn beslag gekregen. In 2017 zijn er ca. 15 nieuw collega’s aangenomen 

als uitbreiding van de vaste formatie en daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van inhuurkrachten. Dit 

betekent ook een behoorlijke extra inzet voor afdeling Bedrijfsvoering. Projecten/activiteiten die zorgen 

voor meer kwaliteit en een verdere beheersing van de bedrijfsvoering worden voortgezet of ingang 

gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 Uitvoering van de visie op Controlling 

 Uitwerking van het Informatiebeleid 

 Invoering van het nieuwe ICTconcept 

 Verdere inrichting van de nieuwe organisatie (structuur en cultuur)  

 Optimalisering van juridische kwaliteitszorg  

 

Met de groei van de Vervoerregio zal de capaciteit en kwaliteit van de afdeling Bedrijfsvoering op 

voldoende niveau moeten blijven om de dienstverlening te waarborgen.  

 

Juridische zaken 

Juridisch zaken denkt in 2018 mee om de Vervoerregio als vervoerregio, ook in Metropoolregio 

verband, te kunnen laten opereren. Concreet betekent dat de eigen regelgeving (verordeningen & 

beleid) wordt aangepast. Alle mandaten, volmachten & machtigingen worden waar nodig 

geactualiseerd. Daarnaast wordt de organisatie voorbereid op algemene nieuwe wetgeving onder 

andere de Wet open overheid. 

 

Huisvesting 

De Vervoerregio Amsterdam is aangesloten bij het huisvestingsconcept van de gemeente Amsterdam. 

Dit betekent dat jaarlijks een aantal werkplekken worden gehuurd tegen een vast bedrag. Daarbij is 

een servicecontract gesloten voor de facilitaire ondersteuning. Dit betreft de inkoop van facilitaire 

dienstverlening, de infrastructuur voor ICT, de archiefopslag en daarnaast de personeelsadministratie. 

In 2017 is er een uitbreiding van het aantal werkplekken gerealiseerd. De huidige locatie aan de 

Jodenbreestraat is hiermee aan het eind van zijn mogelijkheden gekomen om de beschikbare werk- 

en vergaderruimten uit te breiden.  
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Informatie en ICT 

In 2017 is de ICT omgeving van de Vervoerregio overgegaan in een situatie met Cloud gerichte 

oplossingen. Hierdoor is volledig ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en behoeftes 

van de organisatie. We houden hierbij rekening met het nog meer digitaal kunnen samenwerken met 

externe partners in de regio, het plaats en tijds onafhankelijk werken. Daarnaast zetten wij binnen de 

organisatie in op het volledig digitaliseren van de werkprocessen en het verbeteren van de 

informatievoorziening. Nu het implementeren van een nieuw financieel systeem en een E-HRM 

systeem nagenoeg is afgerond, zullen wij gebruik gaan maken van een rapportagetool om de 

gegevens uit de verschillende systemen te combineren tot waardevolle informatie. Dit betekent dat wij 

het bestuur en het management kunnen voorzien van informatie om beter te kunnen sturen.  

 

Personeel en organisatie 

Naast de reguliere activiteiten op het gebied van HRM, richt Personeel en organisatie zich in 2018 op: 

Volledige implementatie van eHRM 

We zijn op 1 jan 2017 over gegaan naar een  digitaal HRsysteem bij Raet. Medewerkers kunnen alle 

informatie inzien en zelf eenvoudige handelingen online uitvoeren in YouForce. Sinds 1 januari 2017 

hebben medewerkers hun individueel keuzebudget (IKB) in beheer.  In 2018  worden verdere stappen 

gemaakt met het digitaliseren van personeelsdossiers, de gesprekscyclus en het 

opleidingsprogramma.  

 

Organisatieontwikkeling en wijziging van het functiehuis 

Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe hoofdstructuur voor de Vervoerregio is gestart met het 

herinrichten van het functiehuis. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd om de functies op elkaar af te 

stemmen om een evenwichtig functiehuis te bereiken. 

Bestaande functies zijn/worden nog aangepast en nieuwe functies geïmplementeerd op een manier 

die het beste voldoet aan het werken binnen een Vervoerregio.  

 

Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid houdt in; de juiste persoon op de juiste plaats; medewerkers die dagelijks  

gezond en met plezier naar hun werk gaan. De afgelopen jaren is een start gemaakt met Duurzame 

Inzetbaarheid via onder andere het opleidingsplan en de week van de mobiliteit. In 2017 is een maand 

lang aandacht geschonken aan het thema Gezondheid en in 2018 willen we dit verder uitrollen. Naast 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en gezondheid, wordt ook gekeken naar, leeftijdsbewust en 

strategisch personeelsbeleid, mobiliteit, enz. 

 

Financiën 

 

Ten gevolge van het organisatie ontwikkelproces is Financiën vanaf 2018 gepositioneerd als een 

zelfstandig onderdeel binnen de Overhead. 

 

Wat willen we bereiken?  
 

De financiële functie is er op gericht om het bestuur en de ambtelijke organisatie zo optimaal mogelijk 

te ondersteunen bij een gezond financieel beheer en het leveren van financiële verantwoordingen. De 

organisatie volgt daarbij de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aan provincies 

en gemeenten stelt. Voor Financiën gelden primair oude waarden als: Tijdig, Juist en Volledig en is 

onze ambitie er op gericht om dit volledig waar te maken zodat de sturing en beheersing van de 

Vervoerregio zo goed mogelijk wordt ondersteund. 
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Wat gaan we doen in 2018?  
 

 Onze doelen voor 2018 zijn: 

- Het verder optimaliseren (eventueel uitbreiden) van het in 2017 geïmplementeerde nieuw 

financieel systeem en de processen daar om heen, zodat de financiële administratieve 

dienstverlening zich verder kan ontwikkelen; 

- De vernieuwingen van 2017 in de planning & control-cyclus /-kalender in 2018 verder door 

ontwikkelen en hiermee de informatiewaarde van de p&c-producten verbeteren; 

- Het informatiemanagement, dat zich in 2017 zal ontwikkelen tot een verzameling (financiële) 

rapportages, verder uitbouwen in combinatie met het informatiemanagement van de andere 

bedrijfsvoering- en beleidsfuncties en komen tot een integraal dashboard; 

- En hierdoor optimaal bijdragen aan de integrale sturing en beheersing van de Vervoerregio. 

 

Randvoorwaarden hierbij zijn: 

- Duidelijkheid over de positie en rol van Financiën binnen de Vervoerregio naar aanleiding van de 

organisatie ontwikkeling (hoofdstructuur); 

- Een vastgestelde formatie die gebaseerd is op de uitgangspunten vanuit het verbeterproces van 

de financiële functie en uitgewerkt is in nieuwe financiële functies (functiehuis); 

- Vernieuwde beschrijvingen van de werkprocessen en vastlegging van de rollen, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een matrix (werkgroep Rolbesef, naar aanleiding van 

de organisatie ontwikkeling). 
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Wat mag het kosten?  
 

-   

Meerjarenraming  Overhead (bedragen x € 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Lasten Management Primair Proces 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Bestuur- en bestuursondersteuning 71 102 102 102 102 102 5 5 5 5 107 107 107 107

Communicatie 108 205 255 205 205 205 0 0 0 0 255 205 205 205

Bedrijfsvoering 2.043 2.113 1.768 1.768 1.768 1.768 155 112 112 112 1.923 1.880 1.880 1.880

Financiën 81 81 81 81 81 81 50 50 50 50 131 131 131 131

Salarislasten obv vastgestelde formatie 1.789 0 0 0 0

Salaris Bestuur & Communicatie 627 627 627 627 627 -72 -72 -72 -72 555 555 555 555

Salaris Bedrijfsvoering 921 921 921 921 921 10 10 10 10 931 931 931 931

Salaris Financiën 759 759 759 759 759 -24 -24 -24 -24 734 734 734 734

Personeel van derden 880 0 0 0 0

Inhuur derden Bestuur & Communicatie 230 80 80 80 80 40 40 40 40 120 120 120 120

Inhuur derden Bedrijfsvoering 208 58 58 58 58 242 242 242 242 300 300 300 300

Inhuur derden Financiën 0 0 0 0 0 400 265 265 265 400 265 265 265

Stelpost Nog te alloceren lasten -32 563 613 613 613 -731 -688 -688 -688 -168 -75 -75 -75

Lasten voorgaande jaren 48 0 0 0 0

5.020 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 75 -60 -60 -60 6.089 5.954 5.954 5.954

Baten BDU-jaarbijdrage 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014

Dekking uren afd. Financiën 135 135 0 0 0

Rentebaten 0 0 0 0

Doorbelastingen 5.213

Baten voorgaande jaren 83 0 0 0 0

5.296 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 135 0 0 0 6.149 6.014 6.014 6.014

276 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60

Lasten Toevoeging aan reserve ICT 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Baten Onttrekking reserve Koersverschillen

Onttrekking aan reserve ICT 123 265

Saldo Baten en Lasten na resultaatbestemming 339 205 -60 -60 -60 -60 60 60 60 60 0 0 0 0

Begrotingsposten
Rekening 

2016

1. MJR Kadernota 2018 2. Financiële bijstellingen MJR 3. MJR Ontwerpbegroting 2018 - 2021

Totaal Baten

Saldo Baten en Lasten voor resultaatbestemming

Totaal Lasten
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Toelichting financiële bijstellingen MJR (lasten) 

 

Vanaf 2017 worden de lasten (en baten) van de overhead in een apart overzicht opgenomen naast de 

hoofdprogramma’s Mobiliteit, Infrastructuur en Openbaar Vervoer. Dit ten gevolge van wijzigingen in 

de BBV die nu ook gelden voor gemeenschappelijke regelingen.  

 

De lasten voor Overhead zoals opgenomen in de Kadernota 2018 heeft een omvang van € 6,1 mln 

wat een stijging is van € 1 mln ten opzichte van de Jaarrekening 2016. Het grootste gedeelte van dit 

verschil komt door het overhevelen van de lasten van leidinggevende functies vanuit het primair 

proces naar de Overhead conform BBV (op totaalniveau budgetneutraal). In de Kadernota is ook de 

jaarschijf 2017 op sommige punten bijgesteld zonder doorwerking naar de meerjarenraming 2018-

2021 mee te nemen. Op dat moment was daar ook nog geen zicht op en is hiervoor de stelpost Nog 

te alloceren lasten opgenomen. Bij de Ontwerpbegroting is de doorwerking bekend. Door inzet van de 

Nog te alloceren lasten zijn de financiële bijstellingen nauwelijks lastenverhogend.  

 

Communicatie 

Onder communicatie vallen de reguliere voorlichting en public relations, de organisatie van regionale 

bijeenkomsten (conferenties, symposia en dergelijke) en vierjaarlijks een introductiedag voor nieuwe 

raadsleden en bestuurders.  

 

Bedrijfsvoering (€ 155K) 

De integrale lasten voor vergader- en representatievoorzieningen, telecommunicatie, informatie- en 

automatisering nemen toe als gevolg van de toename van het aantal medewerkers toe. Het in gebruik 

nemen van nieuwe applicaties (zoals onder andere de rapportagetool Cognos) zorgt voor meer 

beheer- en licentiekosten. 

 

Financiën (€ 50K) 

Voor de doorontwikkeling van het in 2017 geïmplementeerde financieel systeem (Key2Financiën) en 

Cognos wordt in de begroting van 2018 rekening gehouden met extra middelen. 

 

Personele lasten (€ 86K) 

In de begroting worden de personele lasten opgenomen op basis van het maximum van de 

salarisschaal. Dit is in de begroting 2018 bijgesteld daar waar er nog niet in was voorzien. 

 

Personele lasten inhuur van derden (€ 547K) 

De Vervoerregio heeft bij Bestuur & Communicatie, Bedrijfsvoering en Financiën niet alle expertises of 

benodigde capaciteit in de vaste formatie beschikbaar. Hierdoor is er tijdelijk dan wel structureel 

behoefte aan inhuur van specialisten dan wel extra menskracht. Te denken valt aan redactionele 

capaciteit bij Communicatie (€ 40K), het langer inhuren van specialisten als gevolg van de ingezette 

organisatie ontwikkeling binnen Bedrijfsvoering (€ 242K) en een inhuurbudget bij Financiën ter 

dekking van het verschil in vaste formatie en benodigde formatie waar deels dekking vanuit de 

projecten Amstelveenlijn en Uithoornlijn tegenover staat (€ 265K). 

 

Toelichting financiële bijstellingen MJR (baten) 

 

Voor de baten geldt dat waar vroeger de lasten van de overhead werden doorbelast aan de 

programma’s er nu aan het ‘hoofdprogramma’ Overhead een direct budget (vanuit de BDU) aan 

gekoppeld wordt dat gelijk is aan de begrote lasten. 

 

Toelichting op de financiële ramingen 

Een toelichting op en onderbouwing van de financiële ramingen (baten en lasten) van de programma’s 

volgt in de Programmabegroting. Een weergave van de belangrijkste projecten maakt daar deel van 

uit.  
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Grafisch ziet de verdeling van de lasten 2018 van de Overhead er als volgt uit: 
 

  

13% 2%

4%

32%

2%

47%

Overhead
Overzicht lasten 2018

Management Primair Proces

Bestuur- en bestuursondersteuning

Communicatie

Bedrijfsvoering

Financiën

Personeelskosten
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B. De paragrafen 
 

 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Inleiding 

Het weerstandsvermogen van een organisatie wordt bepaald door de weerstandscapaciteit in relatie tot 

de risico’s die de organisatie loopt. De weerstands-capaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden 

die beschikbaar zijn om onverwachte tegenvallers op te vangen mochten deze zich voordoen. De 

belangrijkste mogelijkheden voor de Vervoerregio zijn herschikking van de middelen binnen de 

begroting en, de inzet van gespaarde BDU middelen die nog niet beschikt zijn. 

 

In de paragraaf weerstandsvermogen gaat om het kunnen vormen van een goed beeld over de mate 

waarin de Vervoerregio de risico’s onder controle heeft. Daarbij staan drie zaken centraal: 

 het benoemen van risico’s; 

 het bepalen van de mogelijke financiële en beleidsmatige gevolgen; 

 de maatregelen om de negatieve effecten van een risico te beperken.  

 

Risicostrategie 

Er zijn vier mogelijke strategieën voor risicobeheersing: 

 Vermijden 

 Reduceren 

 Overdragen 

 Accepteren 

 

De gekozen strategie bepaalt welk type maatregelen beschikbaar zijn. Twee voorbeelden om de relatie 

tussen risicostrategie en maatregelen voor risicobeheersing te verduidelijken: 

 

 Bij wettelijke taken, zoals het opdrachtgeverschap voor het openbaar vervoer, is vermijden geen 

optie: het risico van het opdrachtgeverschap moet geaccepteerd worden. Maar vervolgens zijn er 

wel keuzes in de risicostrategie hoe het opdrachtgeverschap wordt uitgewerkt. Door de vorm van 

opdrachtverlening streeft de Vervoerregio naar het overdragen van de risico’s wat betreft de 

reizigers-opbrengsten. 

 

 Bij de subsidieverlening voor infrastructuurprojecten is de strategie van de Vervoerregio gericht op 

vermijden van het risico bij het realiseren van infrastructurele projecten: de subsidieaanvrager blijft 

altijd verantwoordelijk voor de financiële risico’s bij de uitvoering van een project. Dit wordt anders 

wanneer de Vervoerregio zelf verantwoordelijkheid gaat nemen voor de voorbereiding of uitvoering 

van infrastructuurprojecten. Vermijden is dan niet meer aan de orde: er zullen maatregelen 

genomen moeten worden om risico’s te reduceren, over te dragen of te accepteren. 

 

Risico’s en maatregelen 

Deze paragraaf richt zich op een beschrijving van de onderkende risico’s en de maatregelen die de 

Vervoerregio inzet om de risico’s te beheersen. De paragraaf wordt afgesloten met de in het BBV 

verplicht gestelde kengetallen  

 

I. Waarderingsverschillen beleggingsportefeuille 

 

De Vervoerregio belegt een deel van de gespaarde BDU middelen bij de ASR. Bij het zogeheten 

Kapitaalmarkt-Select Fonds, bestaat een koersrisico doordat de marktwaarde, afhankelijk van de 

renteontwikkeling, fluctueert. Eind 2011 was tijdens de Eurocrisis de marktwaarde bijna 4% lager dan 



 
Ontwerpbegroting 2018 - 2021 

 37 

de aanschafwaarde en dat was tevens het grootste negatieve verschil dat zich ooit heeft voorgedaan. 

Sinds 2013 is de marktwaarde weer hoger dan de aanschafwaarde.  

 

De wet schatkistbankieren is 15 december 2013 ingegaan. Een gevolg van deze wet is dat het  

Kapitaalmarkt Select Fonds in 7 jaar afgebouwd moet worden. De eerste stap is in 2013 gerealiseerd 

en de laatste stap in 2019. In 2018 zal dan ook weer 1/7 deel van de oorspronkelijke portefeuille worden 

verkocht. Tegelijkertijd vervalt ook weer 1/7 deel van de bestemmingsreserve Koersverschillen. Door 

de afbouw van de portefeuille heeft de Vervoerregio ook minder risico op haar uitgezette 

beleggingsportefeuille. 

 

Maatregelen 

De Vervoerregio heeft periodiek overleg met de ASR als beheerder van de beleggingsportefeuille. 

Indien de omstandigheden dat vragen, is er frequenter overleg over de ontwikkelingen op de 

kapitaalmarkt en mogelijk te ondernemen stappen. 

Het financiële risico van waarderingsverschillen wordt afgedekt met bestemmingsreserve 

koersverschillen. De hoogte van de bestemmingsreserve is gesteld op 4% van de aanschafwaarde en 

daarmee voldoende om het grootste verschil tussen aanschafwaarde en marktwaarde te dekken.    

 

 

II. a. Openbaar Vervoer: Bezuinigingen in de BDU 

Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet en de vorming van het nieuwe kabinet kunnen 

wij geen uitspraak doen of er wordt bezuinigd op de BDU. 

 

Maatregelen 

Mocht er eventueel sprake zijn van een bezuiniging dan is in de overeenkomsten met de vervoerders 

vastgelegd dat de Vervoerregio de subsidiebijdrage kan verlagen wanneer er minder inkomsten uit de 

BDU zijn. In dat geval worden met de vervoerder afspraken gemaakt over aanpassing van het aanbod 

van vervoer bijvoorbeeld door verlaging van de frequenties in de dienstregeling. 

 

II.b. Openbaar Vervoer: Onvoldoende prijscompensatie in de BDU 

De Vervoerregio compenseert de vervoerders voor loon- en prijsstijgingen volgens vastgestelde indicies 

hierdoor zijn de vervoerders gevrijwaard van deze risico’s. Door deze compensatie naar de vervoerders 

toe blijft het aanbod van vervoer in stand maar heeft de Vervoerregio een risico ten aanzien van 

onvoldoende prijscompensatie.  

 

Maatregelen  

Met de meerjarenraming van de Vervoerregio kunnen de gevolgen van onvolledige prijscompensatie 

zichtbaar gemaakt worden zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Daarbij kunnen 

scenario’s worden doorgerekend, bijvoorbeeld een variant met volledige prijscompensatie en een 

variant met een jaarlijks achterblijvende prijscompensatie die gebaseerd is op de achterblijvende 

prijscompensatie in de vijf afgelopen jaren. 

 

In de contracten met de vervoerders zijn bepalingen opgenomen dat de Vervoerregio tegen vooraf 

vastgestelde tarieven minder vervoer mag inkopen bij de vervoerders. Financieel kunnen de gevolgen 

van achterblijvende indexatie dus opgevangen worden. Minder inkoop van vervoer betekent echter wel 

dat het vervoeraanbod minder wordt. 

 

II. c. Openbaar Vervoer: failliet gaan vervoerder 

Er is een kans dat een vervoerbedrijf, dat binnen de Vervoerregio het openbaar vervoer verzorgt, failliet 

gaat. De mogelijke gevolgen kunnen zijn dat de bediening op straat in de betreffende concessie komt 

stil te vallen. Een ander gevolg kan zijn dat de Vervoerregio voor de middelen die zij betaalt aan een 

vervoerder geen product geleverd krijgt. 
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Maatregelen 

Het risico dat de gemeente Amsterdam het overheidsbedrijf GVB failliet laat gaan, wordt 

verwaarloosbaar geacht. Het streekvervoer wordt uitgevoerd door vervoerbedrijven die een dochter zijn 

van een buitenlands bedrijf. Het financiële risico van failliet gaan van een streekvervoerder kan afgedekt 

kan worden met het fonds OV. Het Fonds OV is een vooruit ontvangen post bij het programma OV die 

bedoeld is voor het opvangen van risico’s. 

 

III. a. Infrastructuur: Bezuinigingen in de BDU 

Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet en de vorming van het nieuwe kabinet kunnen 

wij geen uitspraak doen of er wordt bezuinigd op de BDU.  

 

Maatregelen 

Mocht er eventueel sprake zijn van een bezuiniging dan is in de subsidiebeschikkingen vastgelegd dat 

de subsidie wordt toegekend onder de voorwaarde dat de Vervoerregio voldoende middelen 

beschikbaar heeft. Bij bezuinigingen zullen herprioritering van toe te kennen subsidies nodig zijn. De 

Vervoerregio is samen met haar convenantpartners bezig de strategische Visie, Agenda om te vormen 

naar een beleidsprogramma Vervoerregio. 

 

III. b. Infrastructuur: Onvoldoende prijscompensatie in de BDU 

De Vervoerregio geeft in haar planrealisatiebeschikking aan de wegbeheerders compensatie volgens 

de Index Bruto Overheid Investeringen (IBOI). Bij een langdurig project ontstaat het risico dat de 

uitvoerder van de wegbeheerders gecompenseerd wordt door de Grond-, weg- en waterbouw (GWW) 

index en de wegbeheerder volgens IBOI. De wegbeheerder zou dit risico weer kunnen verleggen naar 

de Vervoerregio door een herzieningsbeschikking aan te vragen.  

 

Maatregelen  

Met de meerjarenraming van de Vervoerregio kunnen de gevolgen van onvolledige prijscompensatie 

zichtbaar gemaakt worden zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer de IBOI meer 

stijgt dan de indexatie van de BDU blijft er dus minder over voor projecten die nog niet in de 

realisatiefase zitten. In de meerjarenraming van de infrastructuurprojecten van de Vervoerregio kan per 

investeringsprogramma zichtbaar gemaakt worden hoe onvolledige prijscompensatie doorwerkt. 

 

III. c. Infrastructuur: overschrijdingen bij een infrastructuurproject 

De Vervoerregio subsidieert infrastructuurprojecten die door wegbeheerders, worden uitgevoerd. Alle 

projectrisico’s worden gedragen door de subsidie-aanvragers. Zeker wanneer de subsidieaanvrager 

geconfronteerd wordt met niet verwijtbare overschrijdingen is er een grote waarschijnlijkheid dat de 

subsidieaanvrager een aanvullende bijdrage van de Vervoerregio vraagt.  

 

Maatregelen 

De subsidieaanvrager is verantwoordelijk voor een project waarbij de Vervoerregio een maximale 

subsidiebijdrage beschikbaar stelt. Daarmee loopt de Vervoerregio geen enkel financieel risico. Mocht 

bij een beleidsmatig zeer gewenst project een niet verwijtbare overschrijding dreigen dan zal de 

bereidheid van de Vervoerregio om de subsidie-aanvrager tegemoetkomen groter zijn. Voor een 

aanvullende bijdrage is echter altijd een besluit van het dagelijks bestuur nodig waarin dan de 

financiering ook afdoende geregeld moet worden door herschikking bij andere projecten.  

 

III.d. Infrastructuur: hardheid van de ramingen 

De besteding van middelen bij het programma Infrastructuur wordt hoofdzakelijk bepaald door het tempo 

waarin de subsidie-aanvragers, dat zijn de wegbeheerders in de Vervoerregio, de uitvoering van 

projecten weten te realiseren. De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat de geraamde en 

voorgenomen bestedingen een verschil laten zien met de realisatie daarvan. Omdat deze prognose 

hoofdzakelijk de opsomming van de prognoses van de subsidie-aanvragers is, hanteert, zo nodig, de 

Vervoerregio een aangepaste prognose. Hierbij wordt via de meerjarenraming systematiek gekeken 
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wanneer de verwachte gelden daadwerkelijk tot uitbetaling leiden. Dit wordt dan verwerkt tot een 

aangepaste meerjarenraming waar de opgenomen geprognosticeerde uitgaven kunnen worden 

getemporiseerd.  

 

Maatregelen 

In voorbereiding op de bestuursrapportages brengen we een schifting aan tussen gestelde ambities en 

de reële verwachting. Projecten met een reële verwachtingswaarden nemen we op in het financieel 

meerjarenbeeld. Dit zal in afstemming met de wegbeheerders plaatsvinden. 

 

 

Financiële kengetallen 

 

In het Besluit Begroting en Verantwoording is voorgeschreven dat decentrale overheden kengetallen 

over hun financiële weerstand moeten opnemen die vergelijking met andere decentrale overheden 

mogelijk maken.  

 

Voor de Vervoerregio zijn dat de volgende: 

Kengetallen weerstandsvermogen  
Rekening 

2016 
Begroting 

2018 

- netto schuldquote  4,9% 5,0% 

- netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen  10,7% 5,0% 

- solvabiliteitsratio  2,0% 1,0% 

- structurele exploitatieruimte  0,0% 0,5% 

 

De netto schuldquote blijft nagenoeg gelijk en de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen zal door 

het vrijvallen van de leningen aan de Gemeente Amsterdam hetzelfde worden als de “gewone” netto 

schuldquote. 

Door het verder vrijvallen van de Bestemmingsreserve koersverschillen zal het Eigenvermogen van de 

Vervoerregio verder dalen naar verwacht 1%.  

Het kengetal grondexploitatie en het kengetal woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn 

niet van toepassing op de Vervoerregio omdat de Vervoerregio geen taken heeft op dit vlak. 

 

 

Financiering 
 

Het financieringsvraagstuk 

  

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikt elk jaar de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer. 

Deze uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van de Vervoerregio. De BDU wordt ingezet voor de 

subsidiebijdragen aan de openbaar vervoerbedrijven en aan wegbeheerders die infrastructuur 

aanleggen.  

 

De wet BDU biedt de mogelijkheid dat de jaarlijks door het Rijk toegezegde middelen gespaard kunnen 

worden voor toekomstige uitgaven. Niet bestede middelen in een jaar hoeven dus niet terugbetaald te 

worden aan het Rijk. Op de balans is het nog niet bestede deel van de BDU opgenomen als vooruit 

ontvangen doeluitkering. Doordat alle middelen als vooruit ontvangen gelden zijn geadministreerd heeft 

de Vervoerregio geen directe eigen middelen tot haar beschikking. De solvabiliteit van de Vervoerregio 

zal, zonder mogelijkheden tot vermogensvorming laag zijn en eventueel naar nul gaan. Hierdoor kan 

het zijn dat externe financiers de Vervoerregio als een minder goede partner beoordelen om leningen 

aan te verstrekken.   
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Uitgangspunten treasurybeleid 

  

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor het treasurybeleid vastgelegd: 

 

• per programma staat de realisatie voorop 

• interne financiering van andere programma’s komt op de tweede plaats en  

• externe financiering door uitlenen van middelen aan derden komt op de laatste plaats 

 

Deze uitgangspunten houden in dat het treasurybeleid het realiseren van de beleidsdoelstellingen moet 

ondersteunen. Realiseren van rendement is dus ondergeschikt aan het realiseren van beleid. 

 

Verandering in opgave voor het treasurybeleid 

  

De afgelopen jaren was het treasurybeleid gericht op het tegen zo gunstig mogelijke tarieven uitzetten 

van de tijdelijk niet benodigde middelen. Daar gaat de komende jaren verandering in komen.  

Naast de jaarlijks beschikte BDU wordt nu ook de gespaarde BDU ingezet voor bestedingen. Met name 

de investeringssubsidies voor strategische activa in het openbaar vervoer dragen bij aan een hoog 

bestedingsniveau waardoor de bestedingsruimte van de Vervoerregio verkleind.  

 

 

Wat is het verwachte resultaat voor 2018?  

 

Tabel: Rentebaten en renteverdeling 

Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Begroot 2017 2018 

    1e  2e    

Baten Rente leningen Amsterdam   0   0 

  Rente BNG Kapitaalmarktselect 200 200 0 100 

  Rente liquide middelen 0 0 0 0 

  Rente tlv 01 Openbaar Vervoer 0 0 0 0 

  Resultaat voorgaande jaren                0       

  Totaal rentebaten 200 200 0 100 

Lasten Beheerkosten 191 190 0 90 

  Rente 01 Openbaar Vervoer 0 0 0 0 

  Rente 02 Infrastructuur 9 10 0 10 

  Rente 03 Mobiliteitsbeleid 0 0 0 0 

  Rente Algemene middelen 0 0 0 0 

  Te betalen rente derden 0 0 0 0 

  Totaal rentelasten 200 200 0 100 

            

Saldo  Rentebaten min rentelasten 0 0 0 0 

 

 

De rentebaten en de renteverdeling in deze tabel zijn opgesteld met in de achtergrond de ontwikkeling 

van de Euribor. De Euribor verwachting is voor de komende periode zelfs negatief door het 

opkoopprogramma van de ECB.  
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Personeel 
 

Aantal formatieplaatsen           

Hoofdprogramma's 2016 2017 
Gewijzigde 
begroting 

2017 
2018 2019 2020 2021 

Mobiliteit 13 17 15 15 15 15 15 

Mobiliteit (Venom) 2 2 2 2 2 2 2 

Openbaar Vervoer 22 26 23 23 23 23 23 

Infrastructuur 25 32 27 27 27 27 27 

Overhead 26 28 36 36 36 36 36 

Totaal 88 104 102 102 102 102 102 

 
 

Salarislasten     (bedragen x € 1.000)  

Hoofdprogramma's 
 Rekening 

2016 
Begroting 

2017 

Gewijzigde 
begroting 

2017 
2018 2019 2020 2021 

Mobiliteit 894 1.394              1.253           1.270           1.270           1.270           1.270  

Mobiliteit (Venom) 147 157                 166              168              168              168              168  

Openbaar Vervoer 1.584 2.364              1.903           1.930           1.930           1.930           1.930  

Infrastructuur 2.144 2.755              2.253           2.285           2.285           2.285           2.285  

Overhead 1.790 2.307              3.135           3.179           3.179           3.179           3.179  

Totaal 6.559 8.977 8.711 8.833 8.833 8.833 8.833 

 
 
 

 

Verantwoording niet opgenomen ‘verplichte’ paragrafen 
 

Naast de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering schrijft het BBV paragrafen voor voor de onderwerpen  

Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. Deze 

paragrafen ontbreken in de begroting van de Vervoerregio omdat de onderwerpen niet van toepassing en/of niet 

relevant zijn.  

 

Paragraaf Lokale heffingen ontbreekt omdat de Vervoerregio geen heffingen van inwoners int of een bijdrage van 

de deelnemende gemeenten ontvangt. Behoudens een aantal servers heeft de Vervoerregio geen eigen 

kapitaalgoederen en is daarmee een paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen irrelevant. Informatie over de 

bedrijfsvoering is opgenomen in het hoofdprogramma Overhead. Verbonden Partijen kent de Vervoerregio niet. Er 

zijn geen organisaties waarmee de Vervoerregio een bestuurlijke relatie heeft en een financieel belang in heeft. De 

Vervoerregio ontwikkelt geen bouwgrondterreinen waardoor de paragraaf Grondbeleid niet van toepassing is.  
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Deel 3: Financiële begroting 
 

 

3.1 Overzicht baten en lasten en de toelichting 
 

 

Begrotingsuitgangspunten 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de samenstelling van de meerjarenraming: 

- De meerjarenraming heeft een planningshorizon van vier jaar. Dit is het (nieuwe) begrotingsjaar 

2018 en de drie opvolgende jaren 2019-2021.  

- De Vervoerregio heeft, conform de BBV, het stelsel van baten en lasten als uitgangspunt: 

ramingen gaan uit van geleverde prestaties/uitgevoerde werkzaamheden aan het eind van het 

jaar. Echter in de huidige praktijk komt het voor dat ook het kasstelsel (ramingen zijn gebaseerd 

op het jaar wanneer de uitgaven worden gedaan en de ontvangsten binnen komen) gehanteerd 

worden. Er wordt gekeken naar het hanteren van een eenduidig stelsel. 

- De Vervoerregio gaat uit van bruto-verantwoording: dat wil zeggen dat baten en lasten van 

(sub)programma’s/projecten worden afzonderlijk weergegeven en niet op basis van saldering. 

- Het prijspeil van de salarissen is 2018. Het huidige Cao-akkoord gemeenten met een looptijd tot 

1 mei 2017 is het vertrekpunt. Voor 2018 ramen we een loonstijging in van 1%. Daarnaast 

voorziet het ABP voor 2018 een stijging van de pensioenpremiekosten voor de werkgever met 

1% van de loonsom. Deze totale stijging van 2% zullen we verwerken in de Ontwerpbegroting 

2018.  

- De omvang van de formatie van de Vervoerregio per 1 januari 2018 is gesteld op 101,78 fte. De 

salarislasten zijn ingeschat voor het maximum van de schaal.  

- Het prijspeil waarin de baten en lasten voor subsidies zijn weergegeven, worden gebaseerd op 

de laatst bekende indexatie, in dit geval van het jaar 2016.  Indexeringen voor latere jaren 

geschieden zodra de relevante wijzigingen bekend zijn (voor infrastructurele werken hanteren we 

de Index Bruto Overheids Investeringen (IBOI), voor Openbaar Vervoer budgetten hanteren we 

een gewogen gemiddelde van de Index Materiele Overheids Consumptie (IMOC) en de 

loonvoetmarktsector prijsindex), voor subsidies voor het beheer en onderhoud 

MeerjarenVervangingsPlan-metro hanteren we de BDU-index. 

- De omvang van overhead 2018 (kosten voor ondersteuning/facilitering van de primaire 

processen) is gelijk aan de omvang in 2017. De lasten voor overhead zijn in een apart overzicht 

Overhead zichtbaar gemaakt. Hiervoor zijn de lasten van de programma’s Mobiliteit, Openbaar 

Vervoer en Infrastructuur met hetzelfde bedrag (voorheen de ‘doorbelastingen overhead’) 

verminderd. 

- Onze inkomstenbron, de BDU-uitkering, wordt aan de hand van percentages, toebedeeld aan de 

hoofdprogramma’s: Openbaar Vervoer, Infrastructuur, Mobiliteit. Met de (verplichte) vorming van 

het overzicht Overhead mogen en hoeven de overheadkosten niet meer aan OV, Infra en 

Mobiliteit te worden toegedeeld. In plaats daarvan hebben deze hoofdprogramma’s een deel van 

de BDU-inkomsten ‘afgestaan’ ter dekking van de overheadkosten.  
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Overzicht baten en lasten 2018  
    

  (bedragen x € 1.000)  

Hoofdprogramma's   

 Jaarrekening 
2016  

   2017  
(kadernota )  

  2018 
(kadernota) 

bijstelling 
2018 

2018 
(ontwerp-
begroting) 

Lasten             

1  Mobiliteit                   5.849                  7.758                  6.125                      -                  6.125  

2  Openbaar Vervoer               288.872              316.244              287.594                      -              287.594  

3  Infrastructuur               115.128              143.332              214.513                  -315            214.198  

4  Overhead                   5.020                  6.014                  6.014                   243                6.257  

Totale  lasten hoofdprogramma's               414.869              473.348              514.246                    -72            514.174  

Baten             

1  Mobiliteit                   6.359                  5.124                  4.871                      -                  4.871  

2  Openbaar Vervoer               305.179              298.897              303.112                   300            303.412  

3  Infrastructuur                 93.858              139.204              105.703                   101            105.804  

4  Overhead                   5.296                  6.014                  6.014                   155                6.169  

Totale baten hoofdprogramma's               410.692              449.239              419.700                   556            420.256  

Saldi (= baten-lasten)             

1  Mobiliteit                      510                 -2.634                 -1.254                      -                 -1.254  

2  Openbaar Vervoer                 16.307               -17.347                15.517                   300              15.817  

3  Infrastructuur                -21.270                 -4.128             -108.810                   416           -108.394  

4  Overhead                      276                         0                         0                    -88                    -88  

Totale saldi van hoofdprogramma's                   -4.177               -24.109               -94.547                   628             -93.918  

Reservemutaties (saldo)              

1  Mobiliteit                         -                          -                          -                        -                        -    

2  Openbaar Vervoer                         -                          -                          -                        -                        -    

3  Infrastructuur                         -                          -                          -                        -                        -    

4  Overhead                        63                     205                      -60                      -                      -60  

Totale mutaties reserves                        63                     205                      -60                      -                      -60  

Resultaat na bestemming             

1  Mobiliteit                      510                 -2.634                 -1.254                      -                 -1.254  

2  Openbaar Vervoer                 16.307               -17.347                15.517                   300              15.817  

3  Infrastructuur                -21.270                 -4.128             -108.810                   416           -108.394  

4  Overhead                      339                     205                      -60                    -88                  -148  

Saldo van baten en lasten  
               -4.114               -23.904               -94.607                   628             -93.978  

(= te verrekenen met de 'spaarsaldo' 
BDU) 

 
              

 
Ten opzichte van het afgegeven financieel kader in de Kadernota 2018 vindt in de ontwerpbegroting 

een beperkte bijstelling plaats van 0,6 mln. Deze bijstellingen zijn toegelicht in het programmaplan 

onder hoofdprogramma’s toegelicht.  
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3.2 Meerjarenraming 2018-2021 
 

Meerjarenraming 2018-2021      (bedragen x € 1.000)  

Hoofdprogramma's   2018   2019 2020 2021 

Lasten           

1  Mobiliteit            6.125             6.125           6.125           6.125  

2  Openbaar Vervoer        287.594         261.999       278.174       310.165  

3  Infrastructuur        214.198         181.292       141.150         95.922  

4  Overhead            6.257             6.029           6.029           6.029  

Totale  lasten hoofdprogramma's        514.174         455.445       431.477       418.240  

Baten           

1  Mobiliteit            4.871             4.897           4.897           5.016  

2  Openbaar Vervoer        303.412         304.408       304.408       303.408  

3  Infrastructuur        105.804           97.864       106.305         73.357  

4  Overhead            6.169             6.034           6.034           6.034  

Totale baten hoofdprogramma's        420.256         413.203       421.644       387.815  

Saldi (= baten-lasten)           

1  Mobiliteit           -1.254            -1.228          -1.228          -1.109  

2  Openbaar Vervoer          15.817           42.409         26.234          -6.757  

3  Infrastructuur       -108.394          -83.428        -34.845        -22.565  

4  Overhead                -88                    5                  5                  5  

Totale saldi van hoofdprogramma's          -93.918          -42.242          -9.833        -30.425  

Reservemutaties (saldo)           

1  Mobiliteit                  -                     -                   -                   -    

2  Openbaar Vervoer                  -                     -                   -                   -    

3  Infrastructuur                  -                     -                   -                   -    

4  Overhead                -60                 -60               -60               -60  

Totale mutaties reserves                -60                 -60               -60               -60  

Resultaat na bestemming           

1  Mobiliteit           -1.254            -1.228          -1.228          -1.109  

2  Openbaar Vervoer          15.817           42.409         26.234          -6.757  

3  Infrastructuur       -108.394          -83.428        -34.845        -22.565  

4  Overhead              -148                 -55               -55               -55  

Saldo van baten en lasten  
      -93.978          -42.302          -9.893        -30.485  

(= te verrekenen met de 'spaarsaldo' BDU)  
          

 
  
Bovenstaande meerjarenraming 2018-2021 is nagenoeg gelijk aan de meerjarenraming uit de 
Kadernota 2018.   
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3.3 Uiteenzetting van de financiële positie 
 

De financiële positie krijgt zijn weerslag in de ontwikkeling van het spaarsaldo van de BDU. 

Vertrekpunt hiervoor is het ‘vastgesteld’ spaarsaldo op 31 december 2016 in onze jaarstukken 2016. 

Eind 2016 is het spaarsaldo BDU’s voor de hoofdprogramma’s als volgt: 

 

Omvang 'spaarsaldo BDU eind 2016 
Hoofdprogramma's 2016 

  (JR 2016) 

Spaarsaldo Mobiliteit             10.691  

Spaarsaldo Openbaar Vervoer          -121.104  

Spaarsaldo Infrastructuur           334.006  

Omvang 'spaarsaldo' BDU           223.593  

 

Met dit spaarsaldo wordt het saldo van baten en lasten uit de meerjarenraming 2018-2021 verrekend. 

Zoals deze meerjarenraming laat zien, is het te verrekenen bedrag voor de verschillende 

hoofdprogramma’s:   

 

Het te verrekenen bedrag met het spaarsaldo BDU (= saldo van baten en lasten)  (bedragen x € 1.000)  

Hoofdprogramma's 

  

2017   2018 2019 2020 2021 

1  Mobiliteit            -2.634             -1.254           -1.228          -1.228          -1.109  

2  Openbaar Vervoer   
       -17.347    

         
15.817  

         
42.409         26.234          -6.757  

3  Infrastructuur            -4.128         -108.394         -83.428        -34.845        -22.565  

4  Overhead                205                -148                -55               -55               -55  

Saldo van baten en lasten         -23.904           -93.978         -42.302          -9.893        -30.485  

(= te verrekenen met de 'spaarsaldo' BDU)              
 
 
Als bovenstaande saldi van de verschillende jaarschijven ieder jaar worden verrekend met het 
‘spaarsaldo BDU’,  ontwikkelt het BDU-spaarsaldo zich als volgt: 
 

Ontwikkeling 'spaarsaldo BDU' 2017-2021    (bedragen x € 1.000)  

Hoofdprogramma's 2016 ultimo   ultimo ultimo ultimo ultimo 

  (JR 2016) 2017   2018 2019 2020 2021 

Spaarsaldo Mobiliteit             10.691                8.057  
 

              6.803                5.575                4.347                3.238  

Spaarsaldo Openbaar Vervoer          -121.104          -138.451  
 

         -122.634             -80.225             -53.991             -60.748  

Spaarsaldo Infrastructuur           334.006            329.878  
 

          221.484            138.056            103.211              80.646  

Omvang 'spaarsaldo' BDU           223.593            199.484  
 

          105.653              63.406              53.567              23.136  

 

 

In overeenstemming met onze verwachtingen bij de programmabegroting 2017-2020 en het 

Uitvoeringsprogramma 2017 laat deze tabel zien dat het BDU-spaarsaldo de komende jaren positief 

blijft, ondanks de verwachte inzet van de spaarsaldo in de komende jaren. Daarin ontwikkelen de 

spaarsaldi van de afzonderlijke programma’s zich verschillend.  

Conform de huidige inzichten gaat het spaarsaldo van Mobiliteit geleidelijk naar beneden. Dit is niet 

verontrustend gelet op de omvang en de flexibiliteit van de uitgaven. 
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De tijdelijke negatieve BDU-spaarsaldo van programma Openbaar Vervoer is het gevolg van de 

verstrekte investeringsbijdragen voor het rollend materieel OV in de afgelopen jaren. Van de omvang 

van de BDU-spaarsaldo Infrastructuur is de verwachting dat deze de komende jaren sterk wordt benut 

doordat de projecten in de realisatiefase hun afronding zullen gaan zien. Een afname van de BDU-

spaarsaldo is hiervan het gevolg.  
 
 
De ontwikkeling van het spaarsaldo BDU is ook grafisch te presenteren. Onderstaande grafiek laat de 
ontwikkeling voor ieder hoofdprogramma en geconsolideerd voor de Vervoerregio zien. 
 

 
 
 
Na 2021 

Voor een periode van vier jaar kunnen we redelijkerwijs een inschatting maken van onze 

programmering en de kosten die hiermee zijn gemoeid. Een termijn langer dan vier jaar is op dit 

moment gestoeld op veel onzekerheid onder meer door het ontbreken van realistische prognoses. 

Doorgaans is gebruikelijk dat een begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen dat jaarlijkse 

lasten normaliter kunnen worden gedekt uit de jaarlijkse baten. Het werkveld van de Vervoerregio 

maakt dat de Vervoerregio hier enigszins vanaf wijkt. Dit komt met name door de jaarlijkse wisselende 

omvang (kasritme) van infrastructurele projecten en (vervangings)investeringen in de 

(rail)infrastructuur en vervoersmiddelen. Dergelijke projecten hebben een dusdanige dynamiek en 

lange uitvoeringstijd dat in enig jaar veel uitgaven kunnen plaatsvinden (wat meer kan zijn dan de 

jaarlijkse baten) en in andere jaren minder uitgaven gedaan worden. De disbalans die hierdoor 

optreedt, vult de Vervoerregio in met de spaarsaldo BDU: In een jaar waarin de BDU-ontvangsten 

hoger zijn dan de uitgaven, wordt de spaarsaldo gevuld, in een jaar waarin BDU-ontvangsten lager 

zijn dan de uitgaven, wordt uit de spaarsaldo geput.   
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Bijlage 
 

Afkortingenlijst 
 

 Afkorting Betekenis 

   

A AMSYS Amsterdam Metro System 

 AROV Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer 

   

B BBROVA Beter Benutten Regionaal Openbaar Vervoer Amsterdam 

 BBV Besluit Begroting en Verantwoording 

 BCF BTW Compensatiefonds 

 BDU Brede Doeluitkering 

 BONRoute Regionaal mobiliteitsfonds Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad 

 BTW Belasting over Toegevoegde Waarde  

   

C Cie Commissie 

   

D DB Dagelijks Bestuur 

 DRIP Dynamisch Route Informatie Paneel 

 DVM Dynamisch verkeersmanagement 

   

E EKC Eigen Kracht Conferenties 

 EMTA  European Metropolitan Transport Authorities 

 EZ Economische Zaken 

   

G GGB Gebiedsgericht Benutten 

 GGM Generiek Gezinsmanagement 

 GVB Gemeentelijk Vervoerbedrijf (gemeente Amsterdam) 

 GVI Geo en Vastgoedinformatie 

   

H HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

 HSL Hoge Snelheidslijn 

   

I ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

   

J JZ Juridische Zaken 

   

K KAR Korte Afstandsradio 

 KPVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer 

   

L LWI Landelijk Werkende Instellingen 

   

M MER Milieu Effect Rapportage 

 MIP Meerjaren Investeringsprogramma 

 MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

 MKB Midden- en Kleinbedrijf 

 MOP  Meerjaren Ontwikkelingsplan 

 MT Managementteam 
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 Afkorting Betekenis 

   

O OV Openbaar Vervoer 

 OV SAAL Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad 

   

P pho Portefeuillehouderoverleg 

 PHS Programma Hoogfrequent Spoor 

 Plabeka Platformen Bedrijven en Kantoren 

 PRES Platform Regionaal Economische Structuur 

   

R R&M Ruimte en Mobiliteit 

 RAR Reizigers Adviesraad 

 RRAAM Rijk- en Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer 

 RVVP Regionaal Verkeer- en Vervoersplan 

 RWS Rijkswaterstaat 

   

S SKVV Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer 

 SMASH Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer 

   

U UVP Uitvoeringsplan RVVP 

   

V V&V  Verkeer en Vervoer 

 VAT Voorbereiding, Administratie en Toezicht 

   

W Wgr Wet Gemeenschappelijke Regeling 

 

 



1 3. Brief over proces zienswijzen gemeenten 





6.d Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof (2017/38)

1 Dossier 574 voorblad.pdf 

 

Raadsvergadering 

Dossiernummer 574 

Vertrouwelijk Ja 

Vergaderdatum 6 juli 2017 

Agendapunt 6.d 

Omschrijving Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, 

deelgebied Zonnehof (2017/38) 

Eigenaar Cottaar, P. 

 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Raadsvergadering 6 juli 2017 

 

Toelichting 

Als gevolg van de aangescherpte regelgeving van de Besluit Begroting Verantwoording (BBV) 

kan het project Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof niet vanuit de huidige 

informatie  als “onderhanden werk” worden aangemerkt. Het kan alleen als onderhanden 

werk worden gehandhaafd als er sprake is van Bouwgrond in exploitatie (BIE). Vanuit de 

gemeente gezien is het doel om de te maken kosten te dekken uit de verkoopopbrengst van 

de grond. Voor de kosten en opbrengsten is een grondexploitatie opgesteld. Om te voldoen 

aan de BBV wordt voorgesteld om het project Zonnehof aan te merken als een BIE en 

daarvoor de grondexploitatie vast te stellen. 

 

 



1 Raadsvoorstel 2017/38: Vaststellen grondexploitatie Dorpshart Duivendrecht, deelgebied Zonnehof 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 

 

Nummer 2017/38 
 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : Vaststellen grondexploitatie Dorpshart  

Duivendrecht, deelgebied Zonnehof 

portefeuillehouder : J.J. de Maa 

datum raadsvoorstel : 31 mei 2017 

 

Samenvatting 
Van de projecten waarvan de kosten verhaalbaar zijn via de Wet ruimtelijke ordening 

(hierna: Wro), zijn deze lasten de afgelopen jaren door de gemeente geactiveerd op de 

post “onderhanden werk”. Van deze lasten (per saldo) t/m 2015 is door de accountant 

mede beoordeeld dat deze kosten inderdaad verhaalbaar zijn. Voor de kosten geboekt in 

2016 zal voorafgaande aan de jaarafsluiting eveneens worden beoordeeld of deze lasten 

verhaalbaar zijn. 

 

Mede door de aangescherpte regelgeving van het Besluit Begroting Verantwoording 

(hierna: BBV) moet de balanspost “onderhanden werk” worden beoordeeld of deze lasten 

nog steeds verhaalbaar zijn en of deze op de juiste plaats op de balans zijn opgenomen.  

 

Als gevolg van de aangescherpte regelgeving van het BBV kan het project Dorpshart 

Duivendrecht, deelgebied Zonnehof (hierna: Zonnehof) niet vanuit de huidige informatie  

als “onderhanden werk” worden aangemerkt. Het kan alleen als onderhanden werk worden 

gehandhaafd als er sprake is van Bouwgrond in exploitatie (BIE) Vanuit de gemeente 

gezien is het doel om de te maken kosten te dekken uit de verkoopopbrengst van de 

grond. Voor de kosten en opbrengsten is een grondexploitatie (hierna: GREX) opgesteld. 

Om te voldoen aan het BBV wordt voorgesteld om het project Zonnehof aan te merken als 

een BIE en daarvoor bijgaande GREX vast te stellen. 

 

Wat is de juridische grondslag? 
De aangescherpte regelgeving van BBV maakt het noodzakelijk dat het project 

Zonnehof aangemerkt kan worden als “onderhanden werk”. De juridische grondslag 

ligt derhalve in het BBV. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Voor de bouw van 129 (zorg)woningen in de Zonnehof wordt de gemeentelijke grond, 

na sloop van de scholen, verkocht als bouwrijpe grond (fiscaal gezien). De gemeente 

richt na de bouw van de (zorg)woningen de openbare ruimte in. De gemaakte kosten 

zijn voor een deel plan- en voorbereidingskosten voor het opstellen van de ruimtelijke 

kaders: het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteit plan, het inrichtingsplan, de 

uitwerking van het bestemmingsplan en daarbij behorende planologische procedures. 

Het overige deel van gemaakte kosten en nog te maken kosten betreffen de 

voorbereiding en inrichting van de openbare ruimte en het slopen van de scholen om 

bouwrijpe grond te krijgen. 
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Vanuit de gemeente gezien is het doel om de te maken kosten “te dekken” uit de 

verkoopopbrengst van de grond. Voor het inzichtelijk maken van deze kosten en 

opbrengsten is gebruik gemaakt van de systematiek van een GREX. In maart 2011 

heeft de gemeenteraad besloten dat de GREX voor de Zonnehof budgettair neutraal 

moet verlopen. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Als gevolg van de aangescherpte regelgeving van het BBV kan het project Zonnehof  

alleen als “onderhanden werk” worden aangemerkt indien hiervoor een Grex is 

vastgesteld. 

Vanuit de gemeente gezien is het doel om de te maken kosten te dekken uit de 

verkoopopbrengst van de grond. Om te voldoen aan het BBV wordt voorgesteld om 

het project Zonnehof aan te merken als een BIE. 

 

Wat gaan we doen? 
Om het project Zonnehof aan te merken als BIE dient door de gemeenteraad de GREX 

voor de Zonnehof vastgesteld te worden. Tot op heden is wel gebruik gemaakt van de 

systematiek van een GREX om de financiële haalbaarheid te bepalen, maar is er nooit 

formeel een GREX vastgesteld. 

 

De per 2017 geactualiseerde GREX voor het project Zonnehof is bijgevoegd. 

Voorgesteld wordt om bijgaande GREX 2017 vast te stellen voor het project Zonnehof 

met als doelstelling dat deze budgettair neutraal verloopt conform besluit van de 

gemeenteraad van maart 2011. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Het besluit om het project Zonnehof aan te wijzen als BIE en daarbij de GREX vast te 

stellen heeft geen maatschappelijk effect. De doelstelling om (zorg)woningen te 

bouwen in de Zonnehof en de openbare ruimte in te richten voor de gemeente 

budgettair neutraal blijft ongewijzigd. Het betreft een besluit in het kader van de 

begroting en verantwoording dat geen maatschappelijk gevolgen heeft. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In het kader van de aangescherpte regelgeving zijn er voor het project Zonnehof twee 

opties denkbaar: 

 

Optie 1 

De gemeente maakt een BIE van het project Zonnehof. Feit is dat per 31-12-2016 dit 

niet als zodanig door de raad is besloten. Gezien vanuit beheersing en bewaking van 

dit project zou de voorlopige status van BIE de voorkeur hebben. Dit betekent dat in 

het kader van de jaarstukken 2016 de GREX door de gemeenteraad vastgesteld moet 

worden. Feitelijk dient deze GREX vastgesteld te worden voorafgaand aan het 

vaststellen van de jaarstukken 2016 (dat kan in dezelfde vergadering als vaststelling 

jaarstukken 2016). 

 

Optie 2 

De gemaakte voorbereidingskosten t/m 2016 kunnen geactiveerd worden op 

Immateriële vaste activa (IVA) (BBV: art 34 b; kosten van onderzoek en ontwikkeling 

voor een bepaald actief. Na verkoop van de grond moet worden bepaald welk deel van 

de voorbereidingskosten samenhangen met de grond (redelijker wijs te bepalen) en 

welk deel met de nog in te richten openbare ruimte. In 2017 moet de 
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verkoopopbrengst van de grond worden gereserveerd en daaruit, (zo mogelijk) via 

een dekkingsreserve worden gedekt: 

- Het deel van de IVA dat samenhangt met de grond; deze IVA wordt feitelijk bij 

verkoop afgeboekt, omdat het actief er niet meer is. 

- De (mogelijk) niet (in redelijkheid) aan de inrichting openbare ruimte toe te  

rekenen voorbereidingskosten (=verlies). 

- De totale kapitaallasten van de inrichting van de openbare ruimte (wordt op de 

balans opgenomen onder materiele vaste activa); dit bedrag zal worden  

toegevoegd aan een reserve dekking kapitaallasten waaruit de structurele  

kapitaallasten van de infrastructuur worden gedekt. 

De voorkeur ligt bij optie 1, omdat deze beheerstechnisch (ook naar de toekomst) en 

administratief transparanter en eenvoudiger is. 

 

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De in 2017 geactualiseerd GREX kent een positief  saldo van €12.608,- per 1 januari 

2017 (basis contante waarde). Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling van een 

budgettair neutrale ontwikkeling van de Zonnehof. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Dit wordt meegenomen in de jaarstukken 2016 en op gebruikelijke wijze  

gecommuniceerd. 

 

Wat is het vervolg? 

Als deze GREX is vastgesteld kunnen de jaarstukken van 2016 worden vastgesteld 

waarin is uitgegaan van optie 1 zoals hiervoor beschreven. Jaarlijks zal de GREX in 

relatie tot de jaarstukken geactualiseerd worden. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De GREX wordt jaarlijks geactualiseerd zodat kan worden getoetst of de kosten nog 

voldoen aan de verwachting en verhaald kunnen worden via de grondopbrengst. De 

GREX wordt jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Met een fiscale opzet van de GREX wordt aan de inspecteur van belastingen  

aangetoond dat er geen fiscale winst wordt gemaakt en er dus geen sprake is van 

vennootschapsbelasting. 

 
 
 

 

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 d.d. 6 juni 2017, nummer 

2017/38, 

 

 

BESLUIT : 
 

Het project Zonnehof aan te merken als Bouwgrond in exploitatie. 

 

De per 2017 geactualiseerde grondexploitatie vast te stellen voor het project Dorpshart 

Duivendrecht, deelgebied Zonnehof met een budgettair resultaat conform besluit van de 

gemeenteraad van maart 2011. 

 

 

Ouder-Amstel, 6 juli 2017 

 

De raad voornoemd,  

 

de raadsgriffier,  de voorzitter,  

 

 

 

 

 

A.A. Swets  M.T.J. Blankers-Kasbergen  
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Samenvatting 
Dit voorstel betreft het bedrijfsplan van Duo+ ‘Daadkrachtig én dichtbij’ met de 

bijbehorende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Duo+. Dit tezamen 

vormt een eerste aanzet voor een succesvolle samenwerking tussen de drie 

gemeenten, en biedt een reëel perspectief op een goede doorontwikkeling van 

Duo+.  Deze doorontwikkeling draagt er aan bij dat met Duo+ de beoogde 

bestuurlijke ambities gerealiseerd worden. 

Voorts wordt ter kennisname de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 beide van 

Duo+ aan uw raad aangeboden. Dit biedt u de mogelijkheid om zienswijzen hierop 

in te dienen. 
 

 
Wat is de voorgeschiedenis/wat is er aan de hand? 
 

Bedrijfsplan Duo+: daadkrachtig en dichtbij. 

Na een langdurige (2013 - 2015) bestuurlijke aanloopperiode is de 

Gemeenschappelijke Regeling Duo+ op 1 januari 2016 van start gegaan. Na 8 

maanden Duo+ bleek op een veelheid aan fronten dat de voorspelde ‘badkuip’ dieper 

is dan voorzien en acceptabel wordt geacht, door alle betrokkenen. In opdracht van 

het Algemeen Bestuur Duo+ heeft het adviesbureau Seinstra & Van der Laar daarom 

een probleemanalyse uitgevoerd. Deze probleemanalyse legt de volgende zeven 

hypotheken bloot, die naar het oordeel van de onderzoekers ingelost moeten worden 

om tot een succesvolle samenwerking in Duo+-verband te kunnen komen:  

1. Uiteenlopende belangen en verlangens;  

2. Duo+ is zwaar belast met ‘valse start’;  

3. Governance draagt onvoldoende bij aan grip;  

4. Cultuurverschillen en onduidelijke opdracht;  

5. Gebrek aan leiderschap en sturing;  

6. Geen sturingsinformatie en -instrumentarium;  

7. Financiële analyses niet waterdicht.  

 

Over het bovengenoemde proces is uw raad op verschillende momenten geïnformeerd. 

Toegezegd is om deze hypotheken in te lossen, oftewel om de problemen rondom 

Duo+ op te lossen. Hiervoor is een vervolgproces gestart  waarin zowel ambtelijk als 

bestuurlijk opties, alternatieven en interventielijnen werden besproken. Dit proces 

heeft op 17 januari 2017 uiteindelijk tot een sessie van het Algemeen Bestuur geleid. 

Tijdens deze vergadering is een aantal intentiebesluiten genomen , die de basis 

vormen voor voorliggende stukken. De belangrijkste kernelementen zijn daarbij: 
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Behoefte: Wordt in voorzien door: 

Eenduidige/krachtige aansturing Duo+ 

én meer grip en verbinding tussen de 

drie colleges 

Aangepast directiemodel Duo+: 

diectieberaad 

Minder bestuurlijke drukte en meer 

rolzuiverheid tussen opdrachtgevers- 

en eigenaarsrol 

Aangepast juridisch construct Duo+: de 

‘bedrijfsvoeringsorganisatie’ 

Nabijheid van en grip op bestuurlijke 

gevoelige taken  

Heldere/zakelijke afspraken tussen vier 

partnerorganisaties (communicatie en 

P&C) 

Grip op financiën en inzicht in 

financiële consequenties van de 

doorontwikkeling 

Prioriteiten stellen en inzicht krijgen in 

inzet. 

Energie, plezier en deskundigheid in de 

organisatie. 

Aandacht, duidelijkheid en programma 

talentmanagement. 

 

In de afgelopen periode is in samenwerking met Seinstra & Van der Laar, in 

afstemming met de ambtelijke leiding en diverse specialisten uit de ambtelijke 

organisatie en de Ondernemingsraad van Duo+ gewerkt om de intentiebesluiten te 

verwerken in het voorliggende bedrijfsplan: “Duo+: Daadkrachtig en dichtbij”, en het 

concept voor een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling. 

  

Dit bedrijfsplan vormt een eerste aanzet voor een succesvolle samenwerking tussen 

de drie gemeenten, en biedt een reëel perspectief op een goede doorontwikkeling van 

Duo+.  Deze doorontwikkeling draagt er aan bij dat met Duo+ de beoogde 

bestuurlijke ambities gerealiseerd worden. 

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Duo+ 

Voorgesteld wordt om het huidige ‘openbaar lichaam’, als juridische grondslag onder 

Duo+, om te vormen naar de juridische vorm van een bedrijfsvoeringorganisatie 

(bvo). Deze bvo is eveneens gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(Wgr). 

Ten tijde van de voorbereidingen op Duo+ in de periode 2013/2014, bood de Wgr 

deze mogelijkheid om een bvo te vormen nog niet. Met de herziening van de Wgr per 

1 januari 2015 is de bvo toegevoegd aan de ‘menukaart’ om samenwerking tussen 

gemeenten juridisch vorm te geven. Met deze toevoeging is recht gedaan aan de wens 

vanuit gemeenteland om een ‘lichtere’ juridische vorm dan het openbaar lichaam, mét 

rechtspersoonlijkheid in het leven te roepen als juridisch construct voor ‘beleidsarme’ 

samenwerking. 

De wijziging naar een bvo, creëert een sterker bestuurlijk eigenaarschap op Duo+ dat 

slagvaardig kan werken, en reduceert de bestuurlijke drukte. Hierdoor ontstaat een 

betere rolzuiverheid tussen de inhoudelijke portefeuillehouders in de colleges van B&W 

enerzijds en het bestuur van Duo+ anderzijds.  

 

De omvorming naar een bedrijfsvoeringorganisatie verandert niets aan de 

bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenteraden ten aanzien van het budgetrecht, 

de kaderstellende en controlerende rol. De gemeenteraad blijft in elke deelnemende 

gemeente het hoogste kaderstellende en controlerende orgaan. Zij belast het college 

van B&W met de uitvoering. Ter ondersteuning van deze uitvoering beschikt het 

college over een eigen ambtelijke organisatie en voor een deel van het takenpakket 

over een gezamenlijke ambtelijke organisatie: Duo+. De lijnen van sturing en 

kaderstelling, verantwoording en controle blijven ongewijzigd. Dit betekent dat er 

verschillen kunnen zijn en blijven tussen het beleid van de individuele gemeenten, al 

naar gelang de politieke voorkeuren, de beleidsmatige ambities en de bestuurlijke 

opgaven van de drie gemeenten. 
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Jaarrekening 2016 Duo+ 

2016 was voor Duo+ een turbulent jaar. De roerige startfase en de problemen die in 

de dagelijkse werkpraktijk aan de orde waren hebben geleid tot een hoge werkdruk en 

een hoog ziekteverzuimpercentage. Desondanks zijn de jaarstukken conform planning 

opgeleverd. Echter bij de controle door de accountant is vastgesteld dat niet alle 

stukken van het vereiste kwaliteitsniveau zijn. Door nieuwe en verdiepende vragen 

van de accountant is de controle vertraagd en kan pas later afgerond worden dan 

eerder voorzien. Dit betekent dat eventuele mutaties vanuit de accountantscontrole 

nog verwerkt moeten worden in de jaarstukken 2016 van Duo+. 

 

Begroting 2018 Duo+ 

Conform de kadernota zijn voor de begroting 2018 inclusief de meerjarenbegroting 

2019-2021 van Duo+ de volgende financiële kaders gehanteerd: 

 De begroting is opgesteld op basis van het bestaande actuele beleid en 

financieel kader, waarbij rekening is gehouden met de financiële effecten die 

een autonoom karakter hebben. Daarbij moet gedacht worden aan 

loonontwikkeling, pensioenpremie, prijsindexcijfer en dergelijke. 

 Een eventueel positief resultaat vloeit terug naar de drie gemeenten. 

 De begroting en het meerjarenperspectief is structureel sluitend. 

Het is hiermee een beleidsarme begroting. 

Verder kan gemeld worden dat er in 2017 gewerkt wordt aan een Dienst Verlenings 

Overeenkomst (DVO) met Duo+. Met een DVO kan gewerkt worden op basis van 

kostprijs van de te leveren producten. Dit wordt te zijner tijd in de begroting verwerkt, 

maar in de begroting 2018 is nog rekening gehouden met de historische verrekening. 

 

Wat gaan we doen? 
Kennis nemen van de bestuurlijke samenvatting van het bedrijfsplan Duo+ 2.0. 

Tevens kennis nemen van de concept jaarstukken 2016 Duo+ en de concept begroting 

2018 en geen zienswijze indienen; 

Toestemming verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Duo+. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Voor de beslispunten 1 en 2 heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden zoals 

omschreven in het rapport van Seinstra en van de Laar. Hier uit blijkt dat het 

voorgestelde de meest optimale keuze is. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
 

Bedrijfsplan en wijziging GR 

Het bedrijfsplan van Duo+ en de daarbij behorende wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling hebben geen direct financiële consequenties voor de 

programmabegroting van Ouder-Amstel. In het hoofdstuk “Financieel perspectief” van 

het bedrijfsplan wordt aangegeven hoe de beoogde efficiency voordelen behaald 

kunnen worden. Tevens wordt aangegeven hoe de verdeling van kosten per gemeente 

verder zal worden doorontwikkeld. Dit moet leiden tot  een meer prestatiegerichte 

verrekensystematiek met een:  

 transparantie relatie tussen bijdrage en prestaties (kwantiteit en kwaliteit).  

 faire kostenverdeling.  

 beperking van de administratieve lasten.  

 stimulans voor kwaliteit, efficiency en continuïteit.  

 

Jaarrekening 2016 Duo+ 

De jaarrekening van Duo+ wordt per 31 december afgesloten met een saldo van € 0. 

In dit saldo is rekening gehouden met de terugbetaalverplichting van € 277.000. Dit 



 
 

Pagina 4 van 4 

bedrag heeft te maken met de onderbesteding als gevolg van inhuur van derden en 

extra uren eigen personeel in relatie tot de vacatureruimte. Duo+ wil deze 

onderbesteding bestemmen voor: 

 het wegwerken van de achterstanden bij de archivering ad € 95.000 

 de reserve Bedrijfsvoering ad € 168.000 

 de reserve Buurt/Burger ad € 14.000 

In de nota reserves en voorziening van Duo+ zijn de bovenstaande twee reserves 

opgenomen. Deze reserves fungeren als buffer voor onverwachte financiële 

tegenvallers. Daarnaast dienen deze reserves om eventuele voordelige en nadelige 

saldi te egaliseren. 

 

Begroting 2018 Duo+ 

Met de financiële consequenties van deze begroting wordt rekening gehouden bij  de 

programmabegroting van Ouder-Amstel.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden aan 

Gedeputeerde Staten en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 26 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Dit voorstel is afgestemd met de gemeenten Diemen 

en Uithoorn. 

 

Wat is het vervolg? 

Het bedrijfsplan is inmiddels opgepakt en wordt dit jaar en het komende jaar tot 

uitvoering gebracht. 

 

Na het verlenen van toestemming door de drie gemeenteraden om de 

gemeenschappelijke regeling Duo+ om te vormen tot een bedrijfsvoeringorganisatie, 

zullen de drie colleges hiertoe besluiten. Dit besluit zal worden gepubliceerd en na de 

publicatietermijn zijn zowel het dagelijks- als het algemeen bestuur van Duo+ 

ontbonden en treedt het nieuwe bestuur van Duo+ in werking. 

 

De concept jaarstukken 2016 Duo+ en de concept begroting 2018 Duo+ worden na 

uw besluitvorming, en gelezen de zienswijzen van de drie gemeenteraden, door het 

bestuur van Duo+ vastgesteld. 

 

 

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 d.d. 25 april 2017, nummer 

2017/36, 

 

 

BESLUIT : 
 

1. Kennis te nemen van de bestuurlijke samenvatting van het bedrijfsplan Duo+ 2.0; 

2. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 

Duo+; 

3. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2016 Duo+ en geen zienswijze in te 

dienen; 

4. Kennis te nemen van de concept begroting 2018 Duo+ en geen zienswijze in te 

dienen. 
  

 

Ouder-Amstel, 6 juli 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

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

 

 



1 1. Bedrijfsplan Duo+ daadkrachtig en dichtbij  

 

 

  

Duo+: Daadkrachtig én dichtbij 

Bedrijfsplan als fundament onder de doorontwikkeling van de 

uitvoeringsorganisatie Duo+. Het ambtelijk samenwerkingsverband van, voor  

en door de autonome gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. 



 

Inhoud 

Culemborg, 24 april 2017 

 

drs. Stan van de Laar 

dr. Johan Posseth 

dr. Freek van Berkel 

mr. Mirjam van der Bent-Crezee 
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4 

Een woord vooraf 

Duo+ is het samenwerkingsverband van, voor en door de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

Dit samenwerkingsverband voert sinds 1 januari 2016 de ondersteunende taken uit voor deze drie 

gemeenten en verzorgt voor de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn de uitvoerende taken. 

 

De prestaties van Duo+ en de onderlinge verbindingen tussen de vier partnerorganisaties in het jaar 2016 

hebben aanleiding gegeven voor de doorontwikkeling van Duo+. In voorliggend bedrijfsplan zijn de 

bestuurlijke kaders waarbinnen deze doorontwikkeling plaats gaat vinden uiteengezet, waar mogelijk 

reeds ingekleurd met de wijze waarop aan deze kaders ambtelijke uitvoering wordt gegeven. 

 

In dit ‘woord vooraf’ blikken we bondig terug op het doorlopen proces om tot de vorming van Duo+ te 

komen en de situatie waarin Duo+ in 2016 verkeerde. Daarbij benoemen we enkele kanttekeningen in het 

kader van voorliggend bedrijfsplan. In navolgende hoofdstukken is de blik naar voren gericht en worden 

de diverse aspecten waarop doorontwikkeling moet plaatsvinden uiteengezet. 

 

 

Duo+ belast met zeven hypotheken 

Na een langdurige (2013 - 2015) bestuurlijke aanloopperiode, met onzekerheid over de uitkomst van de 

uiteindelijke politiek-bestuurlijke besluitvorming, is de Gemeenschappelijke Regeling Duo+ (hierna: Duo+) 

op 1 januari 2016 van start gegaan. 

 

In het samenwerkingsverband Duo+ hebben de drie gemeenten een van elkaar afwijkend takenpakket 

ondergebracht. De drie gemeenten hebben allen hun bedrijfsvoeringstaken in Duo+ gebundeld en de 

gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn hebben hun uitvoeringstaken ingebracht in de afdelingen ‘Buurt’ en 

‘Burger’. 

 

Na acht maanden Duo+ bleek op een veelheid aan fronten dat de voorspelde ‘badkuip’ dieper is dan 

voorzien en acceptabel wordt geacht, door alle betrokkenen. In opdracht van het Algemeen Bestuur Duo+ 

heeft SeinstravandeLaar, in nauwe afstemming met de drie gemeentesecretarissen in hun mede-

eigenaarsrol als tijdelijk lid van het directieteam Duo+, in de maand oktober 2016, een probleemanalyse 

uitgevoerd. Een probleemanalyse die als basis diende voor een collectieve onderkenning van de 

problemen, een gezamenlijk en gedragen beeld schetste van deze problemen en een fundament vormt 

onder de doorontwikkeling. 

 

Deze probleemanalyse legt de volgende zeven hypotheken bloot, die naar oordeel van onderzoekers 

ingelost moeten worden om tot een succesvolle samenwerking in Duo+-verband te kunnen komen: 

1. Uiteenlopende belangen en verlangens 

2. Duo+ is zwaar belast met ‘valse start’ 

3. Governance draagt onvoldoende bij aan grip 

4. Cultuurverschillen en onduidelijke opdracht 

5. Gebrek aan leiderschap en sturing 

6. Geen sturingsinformatie en -instrumentarium 

7. Financiële analyses niet waterdicht 

Met de wetenschap van deze zeven hypotheken kijkt voorliggend bedrijfsplan vooral vooruit.  
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Bedrijfsplan als basis voor doorontwikkeling Duo+  

In de maanden oktober 2016 t/m maart 2017 heeft SeinstravandeLaar, met een brede betrokkenheid 

vanuit de vier partnerorganisaties, gewerkt aan voorliggend plan. Het betreft een bedrijfsplan voor de 

doorontwikkeling van Duo+: een nieuwe frisse (door)start. 

 

Dit bedrijfsplan gaat in op de herijking van: 

a. Het strategisch profiel en de identiteit van Duo+ 

b. Het juridisch construct onder Duo+ 

c. De daarmee samenhangende bestuurlijke aansturing 

d. Het governancemodel/de rolverdeling rondom Duo+ 

e. Het directiemodel 

f. De structuur van en sturing op Duo+ 

g. De inrichting van de werkprocessen 

h. De incidentele en structurele effecten op de financiën 

i. De in te zetten instrumenten ten behoeve van monitoring en (bij)sturing 

j. Het in gang te zetten veranderproces en de aandachtspunten daarbinnen 

 

Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen op basis van de probleemanalyse, de expertmatige inbreng vanuit 

SeinstravandeLaar met kennis van en ervaring met vele gelijksoortige samenwerkingsverbanden in 

Nederland én de bestuurlijke en ambtelijke wensen en verwachtingen ten aanzien van de 

doorontwikkeling van Duo+. De in voorliggend bedrijfsplan vastgelegde doorontwikkeling van Duo+ kan 

daarmee op draagvlak rekenen van een groot deel van de betrokkenen bij de totstandkoming ervan. 

 

Wij hechten er waarde aan dat de in dit plan geschetste aspecten van doorontwikkeling in samenhang 

met elkaar moeten worden bezien en worden doorgevoerd. De diverse aspecten kennen een grote mate 

van afhankelijkheid van elkaar. Het voorliggend bedrijfsplan is in al zijn facetten gebaseerd op het principe 

dat Duo+ er ‘van, voor en door’ de drie gemeenten is. Vertrouwen en partnerschap zijn daarbij 

basisprincipes. 

 

 

Duo+ heeft per definitie iets suboptimaals in zich… 

Belangrijk om te benoemen aan de voorkant van een proces tot doorontwikkeling van Duo+ is dat, op 

basis van onderzoek en praktijkervaringen, Duo+ per definitie een organisatievorm kent die tot 

suboptimale prestaties leidt. Prestaties die weliswaar potentieel beter kunnen zijn dan uitvoering van de 

betreffende taken in eigen huis, maar een ander samenwerkingsmodel had meer potentieel in zich gehad. 

 

Het suboptimale karakter van de samenwerkingsvorm onder Duo+ komt in een paar structuurkenmerken 

tot uiting: 

a. Het feit dat in de uitvoeringsorganisatie drie gemeenten een gedifferentieerd takenpakket hebben 

ingebracht bemoeilijkt de eenduidige (bestuurlijke) sturing en typeert de verschillende belangen 

met de samenwerking. De robuustheid en daarmee kwaliteitsimpuls op de uitvoeringstaken (in de 

afdelingen Buurt en Burger), door ‘slechts’ twee deelnemende gemeenten, is beperkt. 

  

b. De keuze voor een ‘knip’  tussen beleidstaken (in eigen huis) en uitvoerings- en 

bedrijfsvoeringstaken (in Duo+) zorgt voor vraagstukken rondom integraliteit en 

beleidsafstemming. Daarbij liggen vraagstukken betreffende ‘rafelranden’ op de tafel van de 

directieberaad: directeur Duo+ en drie gemeentesecretarissen. 
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c. Het feit dat de drie gemeenten ieder een (aanzienlijk) deel van hun ambtelijke capaciteit in eigen 

huis hebben behouden, maar tegelijkertijd een in omvang forse uitvoeringsorganisatie hebben 

gebouwd, leidt tot dubbelingen in overheadkosten, zoals het creëren van extra 

managementcapaciteit en staffuncties. 

 

Kortom, een complex model dat Duo+. De keuze op voorhand voor óf een samenwerkingsverband op 

uitsluitend de bedrijfsvoeringstaken óf een samenwerking - tussen alle drie de deelnemers -  in de vorm 

van een volledige ambtelijke fusie, had de samenwerking in de basis eenvoudiger gemaakt en meer kans 

gegeven op het realiseren van het potentieel van samenwerking. De kans op het effectueren van de 

doelstellingen in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten, kansen voor medewerkers én een krachtige 

bestuurlijke positie in de regio van de individuele gemeenten en drie gemeenten gezamenlijk, was dan 

groter geweest. 

 

In de uitwerking van het voorliggende bedrijfsplan wordt echter uitgegaan, op basis van een bestuurlijke 

toets in de drie colleges, van de ingebrachte takenpakketten op 1 januari 2016. Gezien de huidige situatie 

is het extra overhevelen van taken (wat paradoxaal genoeg wel een belangrijke verbeterstap in zich zou 

hebben) politiek-bestuurlijk niet haalbaar én wordt het terughalen van taken op dit moment ook zeer 

onwenselijk geacht, omdat dat het vertrouwen tussen de gemeentebesturen en in de richting van Duo+ 

ernstig zou schaden. 

 

 

…maar biedt kansen op succesvolle samenwerking 

Het nu gekozen model biedt wel degelijk kansen. Er zijn succesvolle voorbeelden in het land van dergelijke 

samenwerkingsverbanden. Het vraagt echter veel van de rolzuiverheid (structuur, houding en gedrag) van 

betrokkenen en het vereist heldere bestuurlijke afspraken en realistische doelstellingen.  

 

Daarbij is het qua werkbaarheid vanuit het perspectief van Duo+ en efficiency voor de gemeentebesturen 

wenselijk dat er meer onderlinge verbinding tussen de gemeentebesturen ontstaat, op inhoudelijke 

portefeuilles.  

 

Wij geloven erin dat dit bedrijfsplan een eerste aanzet kan vormen voor een succesvolle samenwerking 

tussen de autonome gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het is echter cruciaal dat ook 

sleutelfiguren rondom Duo+ dit geloof (her)winnen en uitdragen naar de omgeving. De medewerkers in 

Duo+, maar ook gemeentebesturen en medewerkers in de drie gemeenten, verdienen het om Duo+ een 

reëel perspectief op doorontwikkeling te bieden. 
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1. Strategisch profiel Duo+ 
als vertrekpunt 

Dit hoofdstuk bevat een aantal uitgangspunten als basis onder het denken en handelen rondom de 

doorontwikkeling van Duo+. Als vertrekpunt voor het verder denken over structuren en verdere 

(her)inrichting van Duo+ gaat dit eerste hoofdstuk over de identiteit van Duo+.  

 

 

1.1 Duo+: ‘van, voor en door’ drie autonome gemeenten 

Als vertrekpunt onder de doorontwikkeling van Duo+ is een aantal strategische/bestuurlijke 

uitgangspunten leidend: 

a. Betrokkenen herkennen en erkennen met elkaar de ‘zeven hypotheken’ uit de probleemanalyse, 

zoals opgesteld in oktober 2016. Volgend uit deze probleemanalyse sluiten betrokkenen 

discussies over het verleden af, worden er dus geen hypotheken uit het verleden met elkaar 

verrekend en wordt de doorontwikkeling Duo+ vanaf heden toekomstgericht benaderd.  

 

b. Duo+ is er ‘van, voor en door’ de drie autonome gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.  

 

c. De drie gemeenten staan en gaan voor het behouden van de politiek-bestuurlijke zelfstandigheid 

en de lokale beleidsvrijheid op de beleidsrijke domeinen.  

 

d. De drie gemeenten worden door Duo+ gezien als gelijkwaardige partners, waar het gaat om de 

dienstverlening vanuit de afdeling Bedrijfsvoering.  

 

e. Duo+ respecteert de lokale autonomie van de drie gemeenten en faciliteert daarin maximaal 

vanuit de uitvoerende taken (binnen de afdelingen Burger en Buurt) en ondersteunende taken 

(afdeling Bedrijfsvoering), met gevoel voor en kennis van de lokale context en politiek-

bestuurlijke gevoeligheden, aandachtspunten en prioriteiten.  

 

f. Duo+ wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk ingericht, op basis van duidelijke afspraken, 

een heldere verantwoording en zuivere verrekening over prestaties, inzet en kosten.  

 

g. De continuïteit van Duo+ staat bestuurlijk niet ter discussie.  

 

Deze uitgangspunten dienen als fundament onder alle richtingen voor doorontwikkeling in dit bedrijfsplan, 

van juridische vormgeving en rolverdeling tot aan structuur en sturing binnen Duo+. 

 

 

1.2 Identiteit Duo+ passend bij uitgangspunt ‘van, voor en door’ 

In lijn met het uitgangspunt ‘van, voor en door’ doet Duo+ geen afbreuk aan de identiteit van de drie 

zelfstandige gemeenten. De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel behouden dus ieder hun eigen 

identiteit en herkenbaarheid naar de samenleving. Deze eigen identiteit komt tot uiting in naamgeving, 

logo, website en huisstijl van de gemeenten. 
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Duo+ blijft volledig dienstbaar aan de gemeentebesturen en respecteert hun zelfstandigheid, 

beleidsautonomie en identiteit. De identiteit van de drie gemeenten blijft dan ook gehandhaafd in alle 

externe communicatie-uitingen van Duo+ richting de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties van de drie gemeenten. In sommige gevallen kan in externe uitingen ook het partnerschap 

van de vier organisaties (drie gemeenten én Duo+) tot uiting komen. 

 

Omdat er vanaf de start van Duo+ onder managers en medewerkers onduidelijkheid heerst over het 

profiel en de (eigen) identiteit van Duo+, is het belangrijk dat bestuurders en managers duidelijk 

communiceren naar medewerkers dat in contacten met inwoners en ondernemers, gewerkt wordt onder 

de identiteit van de betreffende gemeente. Dat vraagt om slimme praktische oplossingen voor het gebruik 

van briefpapier, mailadressen, mailondertekeningen, telefoonbeantwoording, uitingen in de buitendienst, 

etc. 

 

Duo+ ontwikkelt een eigen identiteit ten behoeve van het kunnen invullen van zijn rol als goed werkgever, 

uit oogpunt van een gezamenlijke identiteit voor medewerkers (waar hoor ik bij), ten behoeve van de 

aantrekkingskracht op talent van buiten (werving en selectie) en het zijn van contractpartner voor 

leveranciers van diensten en producten. 

 

 
1.3 Missie, visie en kernwaarden Duo+ 

In het denken en handelen van de medewerkers van Duo+ moeten een heldere missie, visie en 

kernwaarden betekenis gaan krijgen. In de verdere uitwerking van de doorontwikkeling van Duo+ is het 

belangrijk de missie, visie en kernwaarden van Duo+ met betrokkenen te ontwikkelen, aan te scherpen, 

eigen te maken en tot ‘leven’ te laten komen. Alleen dan ontstaat bekendheid, draagvlak en 

herkenbaarheid intern en extern voor deze missie, visie en kernwaarden. De kernwaarden gaan daarbij 

een voorname rol spelen in de HR-cyclus en bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. 
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2. Bedrijfsvoeringsorganisatie 

als juridisch fundament 

Dit hoofdstuk schetst de doorontwikkeling van het bestuurlijk-juridisch construct, als fundament onder 

Duo+. Dit vanuit het oogpunt van het creëren van een sterker bestuurlijk eigenaarschap op Duo+ en het 

reduceren van de bestuurlijke drukte, waardoor een betere rolzuiverheid tussen inhoudelijk 

portefeuillehouders in de colleges van B&W enerzijds en het bestuur van Duo+ anderzijds ontstaat.  

 

Concreet betekent dit het bestuurlijk-juridisch omvormen van het huidige ‘openbaar lichaam’, als 

juridische grondslag onder Duo+, tot de juridische vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo), 

eveneens gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 

 

 

2.1 Bvo sluit beter aan op taken in en rolverdeling rondom Duo+ 

Ten tijde van de voorbereidingen op Duo+ (periode 2013/2014) bood de Wgr enkel de mogelijkheid te 

kiezen voor een openbaar lichaam, als juridische vorm met rechtspersoonlijkheid. Deze vorm werd altijd 

ingezet voor samenwerkingsverbanden, zoals Duo+, die omwille van goed werkgeverschap 

rechtspersoonlijkheid nodig hadden. 

 

Met de herziening van de Wgr per 1 januari 2015 is de bvo toegevoegd aan de ‘menukaart’ om 

samenwerking tussen gemeenten juridisch vorm te geven. Met deze toevoeging is recht gedaan aan de 

wens vanuit gemeenteland om een ‘lichtere’ juridische vorm (dan het openbaar lichaam) mét 

rechtspersoonlijkheid in het leven te roepen als juridisch construct voor ‘beleidsarme’ samenwerking. 

 

Net als het openbaar lichaam beschikt de bvo over rechtspersoonlijkheid, waardoor deze entiteit 

slagvaardig is, eigen personeel in dienst kan nemen, opdrachten kan verlenen en overeenkomsten kan 

aangaan. De bvo onderscheidt zich echter van het openbaar lichaam door de inperking van de bestuurlijke 

drukte, omdat gewerkt wordt met één ongeleed bestuur. Het openbaar lichaam kent immers een geleed 

bestuur: een algemeen bestuur én een dagelijks bestuur. 

 

Een ander kenmerk van een bvo is dat hierbinnen alleen bedrijfsvoeringstaken (ondersteunende 

processen), beleidsvoorbereiding of beleidsarme uitvoeringstaken kunnen worden belegd. Dit past bij het 

hanteren van een lichte bestuurlijke aansturing. Het bestuur van de bvo is dan ook niet bevoegd beleid op 

beleidsrijke domeinen vast te stellen. Dat recht blijft voorbehouden aan de individuele autonome 

gemeentebesturen, wat aansluit op de bestuurlijk gekozen lijn binnen de drie gemeentebesturen en het 

enkel onderbrengen van alle ambtelijke uitvoeringscapaciteit in één uitvoeringsorganisatie. 

 

Vanuit deze redeneerlijn zijn vele ambtelijke samenwerkingsverbanden, zoals Duo+, maar ook volledige 

ambtelijke fusieorganisaties in het land, reeds omgevormd van een openbaar lichaam tot een bvo. 

Voorbeelden daarvan zijn de Dienst Dommelvallei, de GRS A2-gemeenten, Meerinzicht, de werkorganisatie 

De Wolden-Hoogeveen en de ambtelijke fusieorganisatie van de CGM-gemeenten (Cuijk, Grave en Mill). 

Wij adviseren de huidige GR Duo+, gebaseerd op de juridische vorm van het openbaar lichaam, ook te 

wijzigen naar de juridische vorm van een bvo. 
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2.2 Duo+ wordt een bvo op basis van acht uitgangspunten 

Bij de doorontwikkeling van Duo+ van een openbaar lichaam tot een bvo, worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

1. Bestuurlijke zelfstandigheid van de drie gemeenten blijft in tact. 

2. Rol van gemeenteraden en colleges van de drie gemeenten blijft ongewijzigd: beleidsbepalend en 

behouden lokale zeggenschap over programmagelden. 

3. Er treden geen rechtspositionele wijzigingen voor medewerkers op. 

4. Er is geen sprake van overdracht bevoegdheden van gemeentebesturen aan het bestuur Duo+. 

5. Het model is toekomstbestendig bij eventuele doorontwikkeling met partners en/of taken. 

6. Draagt bij aan reductie van de bestuurlijke drukte rondom de uitvoeringsorganisatie Duo+. 

7. Draagt bij aan bestuurlijk eigenaarschap én bestuurlijke rolzuiverheid rondom Duo+. 

8. Uitvoerbaarheid en eenvoud. 

 

Ofwel, de omvorming van een openbaar lichaam naar de bvo is vooral een technische wijziging. De 

bestaande GR-tekst Duo+ wordt aangepast op basis van de juridische aspecten die toebehoren aan de 

bvo. Daarnaast zullen aan de bvo enkel de colleges deelnemen in plaats van zowel de colleges als de 

burgemeesters. Dit betekent geen verandering in de taken van Duo+; de huidige mandatering van 

bevoegdheden wordt ook in de bvo gecontinueerd. 

 

Wegens deze aanpassing vragen de drie colleges, conform de bepalingen in de Wgr, hun gemeenteraden 

om toestemming om de huidige GR-tekst te wijzigen. De raden toetsen daarbij de wijzigingen aan 

strijdigheid met het recht en het algemeen belang. In de gewijzigde GR-tekst komen de drie colleges, met 

toestemming van hun gemeenteraden, bepalingen/voorwaarden overeen aangaande de nieuw 

vormgegeven juridische structuur. Deze bepalingen zijn juridisch bindend naar elkaar toe. 

 

Hieronder zijn de wijzigingen tussen de huidige en gewijzigde GR-tekst op hoofdlijn per paragraaf op een 

rij gezet. 

 

 

2.3 Drie burgemeesters vormen bestuur Duo+ 

In artikel 14a Wgr is vastgelegd dat het bestuur van een bvo bestaat uit leden die per deelnemende 

gemeente door het college uit zijn midden worden aangewezen. Gezien het uitgangspunt van 

gelijkwaardigheid tussen de drie gemeenten bij het aangaan van de regeling wijst elke gemeente een 

gelijk aantal bestuursleden aan. 

 

Het bestuur van Duo+ heeft een beperkte bevoegdheid en taak. Het bestuur Duo+ heeft tot voornaamste 

taak de continuïteit in de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie te bewaken en te bevorderen. Zij 

stuurt daarbij op afwijkingen in kwartaalrapportages en stelt de kadernota, de begroting en de 

jaarrekening van Duo+ vast. De begroting van Duo+ bestaat daarbij uit bedrijfsvoeringsbudgetten 

(loonsom, personeelsgerelateerde budgetten, ICT-budget, facilitaire kosten), waaraan op termijn 

uitvoeringsbudgetten kunnen worden toegevoegd. Beleids-/programmagelden blijven in de begrotingen 

van de individuele gemeenten. Vanwege deze bescheiden rol kan ook het aantal bestuursleden beperkt 

blijven tot één lid per gemeente. 

 

In het nieuwe juridisch construct bestaat het bestuur van Duo+ uit de drie burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten. Door alleen burgemeesters als lid van het bestuur op te nemen is de 

duurzaamheid (zes jaar termijn) en het a-politieke karakter rondom de samenwerking gewaarborgd. 

 

Daarbij kunnen de wethouders vanuit hun inhoudelijke portefeuilles vooral de rol van opdrachtgever 

richting bestuur Duo+ uitoefenen, in plaats van zich tevens als mede-eigenaar op te stellen. 



 

 

 

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie als juridisch fundament 

 

 

 

11 

 

 

2.4 Roulerend voorzitterschap in bestuur Duo+ 

Uit oogpunt van gelijkwaardigheid tussen de drie gemeenten wordt het voorzitterschap van het bestuur 

van Duo+ eens per twee jaar gerouleerd tussen de drie leden van het bestuur. Daartoe wordt een 

roulatieschema opgesteld. 

 

 

2.5 Eén lid, één stem in bestuur Duo+ 

Vanuit gelijkwaardigheid geldt binnen het bestuur het principe van ‘één lid, één stem’. Ten aanzien van 

besluitvorming over zaken aangaande Buurt en Burger is bij het treffen van de GR met openbaar lichaam 

een adviescommissie ingesteld. Met de wijziging naar een bvo is dit niet meer mogelijk. Om recht te doen 

aan het gegeven dat Diemen de uitvoering van taken van het pakket Buurt en Burger niet heeft 

opgedragen aan Duo+, geldt het volgende. Bij stemming en besluitvorming is de bestuurder van Diemen 

zich bewust van zijn/haar positie op het moment dat voorstellen aangaande afdelingen Buurt en Burger op 

de agenda staan: op te vangen door een deel A (drie gemeenten) en B (twee gemeenten) op bestuurlijke 

agenda.  

 

Als besluiten aangaande de afdelingen Buurt en Burger impact hebben op de continuïteit van Duo+ en/of 

op de bijdrage van Diemen, zal de bestuurder van Diemen als volwaardig lid van het bestuur Duo+ 

acteren. 

 

 

2.6 Besluitvorming bij meerderheid van stemmen, soms unaniem 

Besluitvorming in bestuur Duo+ vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Op de volgende onderwerpen 

is unanimiteit verreist:  

a. het dienstverleningshandvest; 

b. uitbreiding van één van beide of beide pakketten als bedoeld in artikel 4 van de gewijzigde GR; 

c. vaststelling en wijziging van het verantwoordingsprotocol; 

d. vaststelling en wijziging van de begroting; 

e. vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen; 

f. ingrijpende reorganisatie binnen Duo+; 

g. vaststelling en wijziging van de uittredingsregeling; 

h. vaststelling van het liquidatieplan.  

 

Ten aanzien van de punten a t/m d en h bevat de huidige GR ook het vereiste van unanimiteit. In de 

gewijzigde GR zijn hier de punten e, f en g aan toegevoegd. 

 

Besluitvorming over toetreding, wijziging en opheffing is voorbehouden aan de colleges. Daarnaast is in de 

Wgr bepaald dat voor toetreding tot, wijziging van en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling de 

colleges hun raden om toestemming dienen te vragen. 

 

 

2.7 Besturen bieden Duo+ ruimte tot ontwikkeling 

De waarborging van continuïteit voor Duo+ is, mede gezien de personele omvang en de financiële 

implicaties ervan, essentieel. Dat laat onverlet dat van evaluatie, zoals voorzien in 2018, of uittreding 

(conform de bepalingen daaromtrent) altijd sprake kan zijn. Een besluit tot uittreding uit Duo+ kan niet 
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eerder dan met ingang van 2020 worden genomen, waarbij de uittreder een opzegtermijn van 12 

maanden in rekening neemt.  

 

 

2.8 Toetreding kan bij unanieme besluitvorming door alle 

deelnemers 

Bij toetreding is unanieme besluitvorming door alle deelnemende bestuursorganen en natuurlijk de 

potentiële nieuwe deelnemer(s) nodig. Daarbij hebben de colleges van de deelnemende gemeenten 

toestemming nodig van hun raden. In het geval van nieuwe toetreders worden afspraken gemaakt over 

de voorwaarden waaronder toetreding plaatsvindt.  
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3. Rol raden, colleges, 

gemeentesecretarissen en 

bestuur 

Dit hoofdstuk gaat nader in op de rolverdeling tussen de drie individuele zelfstandige gemeenteraden en 

colleges van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel enerzijds en de bestuurlijke aansturing en de ambtelijke 

organisatie van Duo+ anderzijds. 

 

 

3.1 Rolverdeling gemeentebesturen vs. Duo+ in beeld 

Duo+ is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Iedere 

autonome gemeente behoudt daarbij haar eigen gemeenteraad, college, griffie(r), gemeentesecretaris en 

een deel van de ambtelijke organisatie. Duo+ is er van, voor en door de drie gemeentebesturen, hun 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. 

 

De drie individuele gemeentebesturen treden, samen met de gemeentesecretarissen en ambtelijke 

organisaties, op als opdrachtgever en als klant van Duo+. Het bestuur van Duo+ treedt op als 

eindverantwoordelijke van Duo+ en als bestuurlijk opdrachtnemer namens Duo+. De directeur van Duo+ 

treedt op als ambtelijk opdrachtnemer. 

 

Dit is schematisch weergegeven in onderstaand figuur: 

 

 
Figuur 1. Toekomstige rolverdeling rondom Duo+. 
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3.2 Budgetrecht, kaderstellende en controlerende rol blijft bij raad 

De drie gemeentebesturen blijven primair gericht op het formuleren en realiseren van de eigen 

bestuurlijke ambities en opgaven. Hierover legt elk college verantwoording af aan de eigen gemeenteraad. 

De gemeenteraden leggen op hun beurt verantwoording af aan de bevolking in de gemeente. De taken, 

rollen en verantwoordelijkheden van gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie veranderen niet 

als gevolg van de samenwerking en de doorontwikkeling ervan. De gemeenteraden worden in de vorm 

van een raadsledenplatform periodieke geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Duo+ en stemmen 

met elkaar af over bijvoorbeeld de gewenste informatievoorziening en betrokkenheid. 

 

Duo+ verandert, ook niet door aanpassing van het juridisch construct, niets aan de bevoegdheden van de 

afzonderlijke gemeenteraden ten aanzien van het budgetrecht, de kaderstellende en controlerende rol. De 

gemeenteraad blijft in elke deelnemende gemeente het hoogste kaderstellende en controlerende orgaan. 

Zij belast het college van B&W met de uitvoering. Ter ondersteuning van deze uitvoering beschikt het 

college over een eigen ambtelijke organisatie en voor een deel van het takenpakket over een gezamenlijke 

ambtelijke organisatie: Duo+. De lijnen van sturing en kaderstelling, verantwoording en controle blijven 

ongewijzigd. Dit betekent dat er verschillen kunnen zijn en blijven tussen het beleid van de individuele 

gemeenten, al naar gelang de politieke voorkeuren, de beleidsmatige ambities en de bestuurlijke opgaven 

van de drie gemeenten.  

 

 

3.3 Drie gemeentebesturen delen deels invloed op bedrijfsvoering 

Het belangrijkste sturingsdocument voor de gemeenteraden is de eigen gemeentelijke begroting en 

beleidsprogramma. De gemeenteraden kunnen door het behouden van de bevoegdheid over de ‘wat-

vraag’ nadrukkelijk aan de voorkant blijven sturen. De uitvoering hiervan, de ‘hoe vraag’, blijft in handen 

van de colleges.  

 

De betrokkenheid van de gemeenteraden bij de uitvoering wordt geborgd door de actieve en passieve 

informatieplicht van de colleges. Zij informeren de gemeenteraden over de voortgang in de uitvoering van 

de beleidsopgaven en over belangrijke en/of politiek gevoelige stappen en keuzes. Dit kan zowel op de 

vastgestelde momenten vanuit de planning- en controlcyclus als ook tussentijds.  

 

Daarnaast kunnen de gemeenteraden invloed uitoefenen op de begroting van Duo+, die enkel bestaat uit 

bedrijfsvoeringslasten. De bedrijfsvoeringslasten zijn de loonkosten van de medewerkers, facilitaire kosten 

en kosten op het gebied van informatisering en automatisering. Over deze begroting bestaat met Duo+ 

een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In het bestuur van Duo+ zal met elkaar overeenstemming 

moeten worden bereikt over de opbouw en omvang van deze begroting. De individuele raden kunnen 

vervolgens invloed uitoefenen op de begroting door middel van zienswijzen. 

 

Naast deze reguliere informatievoorziening en controlemomenten voor en door de gemeenteraden, is ook 

sprake van een inlichtingen- en verantwoordingsplicht van de leden van het bestuur van Duo+ richting de 

gemeenteraden. Zo moet het bestuur van Duo+ de gemeenteraden alle door één of meerdere raadsleden 

gevraagde inlichtingen verschaffen en kunnen de leden van het bestuur ter verantwoording worden 

geroepen door de gemeenteraden. Daarnaast staan de gemeenteraden de middelen ter beschikking 

conform de gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen om controle uit te oefenen op 

bestuurlijke en ambtelijke uitvoering en prestaties. 
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3.4 Drie (individuele) colleges treden op als opdrachtgever 

De colleges van de drie individuele gemeenten blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke 

taken en het realiseren van bestuurlijke opgaven en politieke ambities. De uitvoeringstaken (vanuit 

Uithoorn en Ouder-Amstel) en bedrijfsvoeringstaken (vanuit Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) zijn bij 

Duo+ belegd. De colleges fungeren daartoe als bestuurlijk opdrachtgever richting Duo+. 

 

De opdrachtgeversrol is gericht op de inhoud, kwaliteit en kosten van de dienstverlening vanuit Duo+. 

Daartoe is het belangrijk dat in de nabije toekomst een start wordt gemaakt met het ontwikkelen van 

kwaliteitscriteria en prestatienormen voor dienstverlening waarin de kwaliteit en kosten van 

dienstverlening worden vastgelegd. Deze afspraken worden zodanig geformuleerd dat tussentijdse 

prestatiemeting en monitoring mogelijk is. 

 

Hoewel de uitvoering van de gemeentelijke taken niet langer binnen de individuele gemeenten 

georganiseerd wordt, moeten de colleges ook in de toekomst over het gemeentelijk functioneren en de 

uitputting van de financiële middelen verantwoording afleggen in de eigen raad. In hun rol als bestuurlijk 

opdrachtgever van Duo+ heeft elke gemeente daarom belang bij de levering van kwalitatief hoogwaardige 

producten en diensten tegen zo laag mogelijke kosten. 

 

Het komt de werkbaarheid en de efficiency in Duo+ en de onderlinge verbinding tussen 

gemeentebesturen ten goede als portefeuillehouders van de drie gemeenten elkaar periodiek treffen om 

beleidsvoornemens, prioriteiten daarin en beleidsinhoudelijks richtingen met elkaar af te stemmen. Dit 

hoeft zeker niet in alle gevallen te leiden tot beleidsharmonisatie, maar het gesprek daarover wordt wel 

gevoerd. Vanuit de beleidscapaciteit in eigen huis in de drie gemeenten kan dit gesprek worden 

gefaciliteerd en voorbereid. Daarmee kan de opdracht in de richting van de uitvoerende capaciteit in 

Duo+-verband mogelijk op onderdelen worden geüniformeerd.  

 

 
3.5 Bestuur eindverantwoordelijke Duo+  

De drie gemeenten zijn elk individueel en gezamenlijk eindverantwoordelijk voor Duo+. Vanuit die 

verantwoordelijkheid dragen de gemeenten zorg voor een professionele organisatie die binnen de gestelde 

kaders functioneert. Op deze manier kan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening richting de eigen 

gemeentelijke organisaties, inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties gegarandeerd 

worden. Op politiek-bestuurlijk niveau vraagt dit daarom om een goede invulling en beleving van deze 

verantwoordelijkheid.  

 

Het bestuur Duo+ draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het 

samenwerkingsverband en is de formele werkgever van de medewerkers die bij Duo+ werkzaam zijn. 

 

Elke gemeente heeft de vrijheid eigen beleid te vormen en behoudt de gemeente haar budgetrecht, net 

als in de huidige situatie middels besluitvorming in de individuele gemeenteraden. Daarom heeft het 

bestuur van Duo+ een beperkte inhoudelijke rol. Haar verantwoordelijkheid betreft vooral het zorgdragen 

voor de continuïteit van de ambtelijke samenwerking en het binnen de gestelde financiële, personele en 

bestuurlijke kaders functioneren ervan.  

 

Meer concreet bestaat de eindverantwoordelijkheid van het bestuur Duo+ uit: 

a. de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de strategische aansturing van Duo+; 

b. het via de p&c-cyclus geven van opdrachten en kaders aan het directieberaad; 

c. het vaststellen van een kadernota Duo+; 

d. het vaststellen van de begroting Duo+; 

e. het vaststellen van de jaarrekening Duo+; 
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f. het vaststellen van kwartaalrapportages; 

g. het vaststellen van de financiële verordening Duo+; 

h. het vaststellen van de organisatieverordening Duo+; 

i. het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen Duo+; 

j. het beheer van de inkomsten en uitgaven van Duo+;  

k. het vaststellen van het directiestatuut Duo+; 

l. het vaststellen van de archiefverordening Duo+; 

m. het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met de drie colleges en eventuele derden; 

n. de aanwijzing van één of meer accountants, bedoeld in artikel 35, zesde lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet;  

o. het vaststellen van rechtspositionele regelingen;  

p. benoeming, schorsing en ontslag van het personeel van Duo+, waaronder tevens de directeur 

en diens plaatsvervanger;  

q. het vaststellen van een organisatieregeling; 

r. het bepalen van toetredingsvoorwaarden, het doen van voorstel tot een uittredingsregeling 

alsmede het regelen van de gevolgen van uittreding; 

s. het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures, het 

instellen van bezwaar en beroep alsmede het vragen om een voorlopige voorziening;  

t. het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de aan Duo+ 

opgedragen taken;  

u. het behartigen van de belangen van Duo+ bij andere overheden, instellingen, bedrijven of 

personen.  

 

Het bestuur komt voor de uitvoering van deze taken op een aantal ijkmomenten in de p&c-cyclus rondom 

Duo+ bij elkaar. 

 

 

3.6 Directeur Duo+ in verbinding met gemeentesecretarissen 

De verbinding tussen de vier partnerorganisaties op directieniveau is essentieel, vanuit de gedachte dat 

beleid, uitvoering en ondersteuning in de ambtelijke organisaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Deze verbinding komt tot uiting in de vorm van een directieberaad. Een overlegplatform tussen de 

directeur Duo+ (voorzitter) en de drie gemeentesecretarissen/algemeen directeuren van de 

partnergemeenten. Hoofdstuk 4 gaat nader in op de rol van directeur Duo+ en het directieberaad. 

 

 

3.7 Bestuurlijke verbinding tussen gemeenten faciliteren 

Volgend uit de herijkte governancestructuur en in lijn met het stimuleren van de verbinding tussen de drie 

colleges/gemeenten en de betrokkenheid bij de samenwerking, worden periodiek (eén of twee keer per 

jaar) gezamenlijke collegebijeenkomsten belegd. Op die momenten kan informatie-uitwisseling over 

(onder andere) de Duo+-samenwerking plaatsvinden. 

 

Daarnaast worden - omwille van het faciliteren van de inhoudelijke relaties en ontmoeting tussen de 

portefeuillehouders uit de drie gemeenten - structureel gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen belegd 

rondom de binnen Duo+ belegde taken. Daarbij kan het gaan om het aan de voorkant van bestuurlijke 

voorstellen (in of buiten de gemeenschappelijke regeling) zoeken naar de bestuurlijke en inhoudelijke 

verbinding tussen de drie gemeenten, bijvoorbeeld in voorbereiding op regionale overlegvormen. 
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3.8 Eenheid creëren op ‘opdrachtgeverschap’ vanuit gemeenten 

Duo+ wordt versterkt door meer eenheid in het ambtelijk opdrachtgeverschap vanuit de drie gemeenten. 

Dat wordt vormgegeven door accountgesprekken (elke gemeente heeft eigen contactpersoon) en het 

aanschuiven van medewerkers Duo+ bij bestuurlijke gesprekken. Daarnaast wordt eenheid vanuit het 

ambtelijke opdrachtgeverschap vormgegeven in een ambtelijk opdrachtgevers-opdrachtnemers-overleg 

(OGON-overleg). Dat overleg bestaat uit een ambtelijk opdrachtgever per gemeente (strategisch 

beleidsmedewerker, MT-lid of afdelingshoofd) en de afdelingshoofden van Duo+ als opdrachtnemer.  

 

Daarbij is het voor de effectiviteit van het overleg randvoorwaardelijk dat de ambtelijke opdrachtgevers 

elk over eenzelfde mandaat beschikken, bijvoorbeeld vanuit hun rol als MT-lid in de eigen organisatie. Het 

OGON-overleg stemt de koers, richting, opdracht en prioritering van de uitvoering en/of bedrijfsvoering af 

vanuit Duo+ voor de drie gemeenten.  

 

Intern bespreekt elke ambtelijk opdrachtgever de wensen en behoeften van de gemeente met het lokale 

MT voor. In het OGON-overleg komen deze individuele wensen samen. Er vindt afstemming plaats, er 

worden concrete afspraken gemaakt over de dienstverlening vanuit Duo+ aan de drie gemeenten en er 

worden tactische en operationele zaken rondom de samenwerking besproken, zoals over: 

a. de inzet van medewerkers voor gemeenten; 

b. het gezamenlijk monitoren van de dienstverleningsovereenkomsten; 

c. het bespreken van kwaliteit- en kwantiteitsvraagstukken; 

d. het bespreken van wensen en behoeften vanuit klantperspectief. 

 

Indien in het OGON-overleg niet tot overeenstemming gekomen wordt, wordt opgeschaald naar het 

directieberaad en in uitzonderlijke gevallen vanuit directieberaad naar het bestuur Duo+. 
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4. Directieberaad zorgt voor 

meer verbinding 

Dit hoofdstuk gaat nader in op de keuze voor eenhoofdige leiding op Duo+, in combinatie met een 

directieberaad om de verbinding tussen de vier partnerorganisaties te versterken.  

 
 

4.1 Dagelijkse leiding Duo+ in handen van één directeur… 

Duo+ wordt in de dagelijkse operatie aangestuurd door één directeur, de onafhankelijk van de gemeenten 

opererende directeur Duo+. Deze directeur is hierbij eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing 

van management en medewerkers en is hiërarchisch en functioneel leidinggevende van de 

afdelingshoofden van het samenwerkingsverband: dat zorgt voor eenheid van leiding en daarmee 

helderheid voor medewerkers. Vanuit die positie is de directeur Duo+ tevens WOR-bestuurder en 

secretaris van het bestuur van Duo+.  

 

De directeur Duo+ geeft vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid in de dagelijkse aansturing van Duo+ nader 

vorm en inhoud aan de onderwerpen die in het bestuur en/of directieberaad afgesproken worden. De 

directeur brengt de prestaties van Duo+ periodiek (maandelijks) in bij het directieberaad, op grond van 

heldere en betrouwbare maandrapportages.  

 

 

4.2 …met sterke relatie gemeenten via directieberaad 

Omwille van de noodzakelijkheid om een sterke en afdwingbare verbinding te creëren - ook op het 

hoogste ambtelijke niveau - tussen Duo+ en de drie individuele gemeenten, wordt een directieberaad 

gevormd. Dit geheel in lijn met het uitgangspunt ‘van, voor en door’. Dit directieberaad doet niets af aan 

de dagelijkse eindverantwoordelijkheid van de directeur Duo+ voor de ambtelijke organisatie Duo+ en zijn 

positie in de richting van medezeggenschap en bestuur Duo+. 

 

Het directieberaad heeft een formele status in de gemeenschappelijke regeling. Een positie tussen het 

bestuur Duo+ en de ambtelijke organisatie. Het directieberaad bestaat uit de gemeentesecretarissen van 

de deelnemende gemeenten en de directeur Duo+ (voorzitter). De taken van het directieberaad als 

collectief omvatten meer concreet: 

a. (de ambtelijke voorbereiding van) de strategische koers en lange termijnvisie van Duo+; 

b. (de ambtelijke voorbereiding van) het financieel beleid van Duo+; 

c. de voorbereidingen van strategische agendapunten voor het bestuur en portefeuillehoudersoverleg; 

d. de escalatietrap voor dilemma’s (harmonisatie) waar men ambtelijk niet uitkomt; 

e. de ‘rafelranden’ in taken tussen gemeenten en Duo+ op te lossen; 

f. de collectieve gevoelde eindverantwoordelijkheid voor het functioneren Duo+; 

g. het doorvertalen van de wensen van de individuele gemeentebesturen in de richting van Duo+ om 

gezamenlijk tot prioritering, fasering en afstemming te komen; 

h. het bewaken van de sensitiviteit vanuit Duo+ voor de lokale situaties; politiek, bestuurlijk en 

ambtelijk; 

i. het bewaken en bevorderen van een gezamenlijk arbeidsvoorwaardenbeleid tussen de vier 

partnerorganisaties. 
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Daarbij is het belangrijk om kritisch te zijn op de agendasetting van het (tweewekelijks) directieberaad. 

Het overleg moet een strategisch karakter hebben en kan gebruikt worden om de gemeenten proactief 

(aan de voorkant) te betrekken bij planvorming vanuit Duo+ en omgekeerd. 

 

Door de instelling van het directieberaad komen de gemeentesecretarissen beter in positie in vergelijking 

met het huidige directiemodel waar zij teveel op afstand stonden van de directeur Duo+. Daarnaast zijn 

gemeentesecretarissen op deze manier aanspreekbaar in hun college op de in de samenwerking 

ondergebrachte bedrijfsvoerings- en/of uitvoeringstaken, waarvoor zij doorzettingsmacht nodig hebben 

om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. De verbinding tussen enerzijds de individuele gemeenten 

en anderzijds Duo+ is hierdoor sterk belegd, aangezien de secretarissen als zijnde gemeentesecretaris 

wekelijks aanschuiven bij hun college en daarnaast lid zijn van het directieberaad. 

 

De verbinding tussen de gemeenten (politiek, bestuurlijk, management en medewerkers) en Duo+ krijgt 

door de positionering van het directieberaad een positieve uitwerking. Het directieberaad voelt ambtelijk 

collectief de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren/de strategische aansturing van Duo+ als 

organisatie. De directeur Duo+ legt verantwoording over zijn functioneren af aan het bestuur Duo+. De 

leden van het directieberaad schuiven als collectief als adviseur aan bij vergaderingen van het bestuur van 

Duo+. 

 

De gemeentesecretarissen nemen, in hun rol als lid van het directieberaad, geen positie in om sturing te 

geven aan organisatieonderdelen van Duo+. Binnen het directieberaad zijn alle vier de leden 

nevengeschikt aan elkaar. De directeur Duo+ vervult de rol van technisch voorzitter, maar heeft geen 

doorslaggevende stem. Het directieberaad besluit bij meerderheid van stemmen. In het geval de stemmen 

staken, komt het voorstel een vergadering later terug op de agenda. Bij het wederom staken van de 

stemmen wordt het beslispunt voorgelegd aan het bestuur Duo+. 

 

 

4.3 Dagelijkse aandacht voor medewerkers essentieel 

Door het nieuwe governance- en directiemodel ontstaat meer ruimte voor de directeur en het MT Duo+ 

(directeur en afdelingshoofden), met hulp van de teammanagers, om dagdagelijks en gericht aan de slag 

te gaan met het faciliteren van medewerkers en teams binnen Duo+ in hun ontwikkeling. Voor 

medewerkers Duo+ ontstaat zodoende duidelijkheid over door wie zij worden gefaciliteerd en waar nodig 

aangestuurd. 
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5. Basis op orde met behulp 

van talentmanagement  

Dit hoofdstuk gaat in op een nieuw sturingsconcept voor Duo+ en een organisatiebreed programma voor 

talentmanagement. Dit om te komen tot een beter werkend organisatiemodel en het beter benutten van 

de talenten van medewerkers binnen Duo+. 

 

 

5.1 Duo+ beoogde vernieuwend sturingsconcept… 

Duo+ wordt gekenmerkt door een functionele structuur (afdelingen Buurt, Burger en Bedrijfsvoering) en 

een gelaagd sturingsconcept (directeur, afdelingsmanagers en teammanagers) in relatie tot de omvang 

van en doelstellingen met de organisatie. Voor de innovatiekracht en strategische ontwikkeling van Duo+ 

heeft de organisatie baat bij een vernieuwend sturingsconpt gericht op meer procesgericht, integraal en 

afdelingsoverstijgend werken. Deze vernieuwing is beoogd bij de vorming van Duo+, maar tot op heden 

niet tot verdere ontwikkeling gekomen. 

 

Het nu gehanteerde sturingsconcept legt een ‘rem’ op de ontwikkeling tot meer zelforganiserende teams, 

met zelfbewuste en zelforganiserende medewerkers. Medewerkers die te typeren zijn als ‘publieke 

professionals’. Medewerkers die ontwikkeld worden in die richting en talenten die daarop geselecteerd 

worden. Medewerkers die onderling taken én rollen in het team verdelen. Teams die gebaseerd zijn op 

nauw met elkaar samenhangende taken, op mensen die zich écht met elkaar verbonden voelen en vanuit 

die optiek niet groter zijn dan 8 tot 12 medewerkers. Een organisatie waarbij coaches de ontwikkeling tot 

meer zelforganisatie faciliteren en stimuleren. Een organisatie ook waarbij hiërarchische sturing - als 

succesfactor onder zelfsturing – paradoxaal genoeg niet te ver weg is georganiseerd. Een organisatie 

waarbinnen een moderne HR-cyclus het mogelijk maakt om een grotere ‘span of attention’ te creëren voor 

leidinggevenden met p-taken. 

 
 

5.2 …maar brengt nu eerst de basis op orde… 

Gelet op de huidige veranderopgave van Duo+, de verandercapaciteit binnen en veranderbereidheid van 

de organisatie en de hoge werkdruk van medewerkers en management, worden nú geen majeure 

wijzigingen ten aanzien de hoofdstructuur en het sturingsconcept van Duo+ in gang gezet. Medewerkers 

zijn nu vooral gebaat bij rust, duidelijkheid en heldere sturing. Het nu wegnemen van managementlagen 

brengt de stabiliteit van de organisatie verder in gevaar en zet de dienstverlening op korte termijn te zeer 

onder druk. Met uitzondering van het gewijzigde bestuurs- en directiemodel, blijft Duo+ dus werken 

vanuit de huidige hoofdstructuur, zoals opgenomen in de bijlage van dit bedrijfsplan. 

 

 

5.3 …door organisatiebreed in te zetten op talentmanagement 

Voor de doorontwikkeling van Duo+ is het belangrijk dat de kennis, kunde en vaardigheden van managers 

en medewerkers optimaal worden ingezet en ontwikkeld. Daarom zet Duo+ in op een organisatiebreed 

programma voor talentmanagement, gekoppeld aan het strategisch HRM-beleid. Talentmanagement heeft 

als doel om: 
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a. iedere medewerker in Duo+ (op termijn) op de juiste plek in de organisatie in de juiste rol te 

krijgen, passend bij zijn of haar talenten; 

b. inzicht te krijgen in de kwaliteiten van medewerkers en hun ontwikkelperspectieven; 

c. sturing aan talentontwikkeling te geven vanuit een sluitende HR-cyclus; 

d. het steeds lager in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden. 

 

In eerste instantie zal dit programma gericht zijn op de Duo+-organisatie zelf. Op termijn is te verwachten 

dat ook het opnemen van de drie gemeentelijke organisaties in het programma wordt gerealiseerd. 
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6. Positionering van taken en 

mensen: ‘van, voor, door’ 

6.1 Heldere afspraken over bestuurlijk gevoelige taken 

Bij de start en het vormingsproces van Duo+ vanaf 1 januari 2016 was geen sprake van een ‘zachte 

landing’. Bij dit type samenwerkingsverbanden wordt er idealiter wel gekozen voor een zachte landing, 

gelet op de enorme impact van een dergelijke verandering op medewerkers die ‘overgaan’, medewerkers 

die ‘achterblijven’ en gemeentebesturen. Men krijgt te maken met een nieuwe werkgever, een (mogelijk) 

nieuwe functie met veranderend takenpakket, nieuwe werkwijzen en systemen, nieuwe collega’s, nieuwe 

leidinggevende, een (mogelijk) nieuwe standplaats, het werken voor drie gemeentebesturen, etc.  

 

Om deze redenen wordt er idealiter bij de start van dit type samenwerkingsverband qua sturingsconcept 

en organisatiestructuur niet al te ver afgeweken van de voormalige setting in de individuele gemeenten. 

Deze keuze voor ‘herkenbaarheid’ borgt een soepel verloop van het veranderproces. Het zorgt ervoor dat 

tijdens het vormingsproces, klanten (de drie deelnemende partnerorganisaties Diemen, Uithoorn en 

Ouder-Amstel) in hun dienstverlening vanuit de nieuwe uitvoeringsorganisatie op dezelfde wijze, door 

dezelfde medewerkers bediend blijven. Dit vergroot het gevoel van herkenbaarheid, nabijheid en 

klantgerichtheid in de vormingsfase van de organisatie. De voordelen van de schaalvergroting worden in 

die gevallen via een natuurlijk proces gerealiseerd. 

 

Het vormingsproces van Duo+ (o.a. door wisselingen in sleutelfiguren, trage politiek-bestuurlijke 

besluitvorming, kwalitatieve en kwantitatieve ondercapaciteit bij plaatsing medewerkers en geen duidelijke 

prioritering of businesscase) heeft ertoe geleid dat deelnemende gemeenten niet meer of niet voldoende 

konden beschikken over een aantal (bestuurlijk gevoelige) sleutelfuncties/personen.  

 

Concreet gaat het om strategisch woordvoerder (bestuurlijke communicatie) en de P&C-taken. Voor 

verbetering van dienstverlening aan de deelnemende gemeenten op deze specifieke taken, worden op 

korte termijn (in Q2 2017) tussen de directeur Duo+ en individuele colleges heldere afspraken gemaakt 

over de prestaties (capaciteit en kwaliteit) en kosten rondom deze bestuurlijk gevoelige taken. Daarbij 

worden per gemeente ook duidelijke afspraken gemaakt over de fysieke locatie waarop deze taken door 

de betreffende medewerkers worden uitgevoerd. De rechtspositie en dus ook de hiërarchische aansturing 

van deze medewerkers blijft binnen Duo+ belegd. 

 

 

6.2 Huisvestingsconcept beter aansluiten op ‘van, voor en door’ 

Er is bij de vorming van Duo+ gekozen voor decentrale huisvesting omwille van de toenmalige situatie op 

de vastgoedmarkt, verhuur van leegkomende ruimten werd niet als realistisch beschouwd. Politiek-

bestuurlijk was het onhaalbaar om enerzijds te investeren in extra kantoorruimte c.q. een hogere 

exploitatielast ten behoeve van Duo+ en anderzijds leegstand te creëren in de eigen gemeentehuizen.  
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De keuze voor decentrale huisvesting leidt in de dagelijkse praktijk van Duo+ tot een aantal praktische 

bezwaren en veronderstelde negatieve financiële effecten. De stevige reisafstanden tussen de drie 

gemeentehuizen leiden tot productiviteitsverlies en de fysieke afstand is te groot om tot voldoende 

persoonlijk contact, afstemming en integraliteit te komen tussen bestuurlijk en ambtelijk niveau en tussen 

medewerkers Duo+. 

 

Duo+ blijft echter gebruikmaken van de drie gemeentehuizen, voor de huisvesting van medewerkers van 

Duo+. Dit sluit volledig aan op het uitgangspunt: Duo+ is er ‘van, voor en door’ de drie gemeenten. Het 

past ook in de tendens van diverse vergelijkbare samenwerkingsverbanden in Nederland die door centrale 

huisvesting te ver van de partnergemeenten zijn afgedreven en momenteel de slag maken om zich weer 

decentraal te huisvesten in de gemeentehuizen. Ook moet de energie van betrokkenen rondom de 

ontwikkelopgave van Duo+ zich nu vooral op andere facetten richten dan op een grootschalige 

verhuisbeweging. 

 

Duo+ zet vooral in op het faciliteren van plaats- en tijdonafhankelijk werken, waarbij 

medewerkers/taakvelden een ‘thuisbasis’ in één van de drie gemeentehuizen kennen.   
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7. Harmonisatie van 

processen en systemen 

7.1 Procesharmonisatie, tenzij… 

Uitgangspunt binnen Duo+ is procesharmonisatie. Op het gebied van werkprocessen zijn verschillen 

tussen de gemeenten marginaal. Harmonisatie van processen (vanuit oogpunt van werkbaarheid en 

efficiency) kan in sommige gevallen op gespannen voet staan met de ‘couleur locale’ van de gemeenten. 

Het directieberaad is binnen Duo+ dé escalatietrap als er spanningen ontstaan tussen harmonisatie van 

processen en couleur locale van partnergemeenten.  

 

Uitgangspunten voor Duo+ rondom procesharmonisatie zijn daarom: 

a. Duo+ respecteert deze lokale autonomie en faciliteert daarin maximaal vanuit de uitvoerende taken 

(binnen de afdelingen Burger en Buurt), met gevoel voor en kennis van de lokale context en 

politiek-bestuurlijke gevoeligheden, aandachtspunten en prioriteiten. 

 

b. Duo+ geeft de beleidsmatige en adviesfuncties (vanuit de afdeling Bedrijfsvoering) kwalitatief 

hoogwaardig en in de (fysieke) nabijheid van de drie gemeentebesturen en het primaire proces in 

de drie gemeenten vorm. 

 

c. Duo+ geeft de beheersmatige en administratieve taken (vanuit de afdeling Bedrijfsvoering) efficiënt 

en effectief vorm. Afspraak daarbij is dat Duo+ de kansen benut die standaardisatie en harmonisatie 

van werkprocessen en systemen biedt aan alle partijen. Het ambtelijk OGON-overleg komt met een 

harmonisatiekalender, waarbij eventuele dilemma’s/discussies (en de gevolgen hiervan) worden 

voorgelegd aan het directieberaad. Individuele gemeenten aanvaarden de eventuele impact van de 

harmonisatie op hun werkprocessen en taakuitvoering in eigen huis. 

 

d. Bij de procesharmonisatie onderkent Duo+ vanuit de afdeling Bedrijfsvoering, de gelijkwaardigheid 

van de partnergemeenten. Daarbij geldt dat de afdeling Bedrijfsvoering ook de interne klanten 

(afdeling Burger en Buurt) als gelijke beschouwt van de tegenhangers van deze afdelingen binnen 

de gemeente Diemen. 

 

e. Op basis van een op te stellen producten- en dienstencatalogus en de daaruit volgende dvo’s 

(beiden eind 2017 gereed, zodat met ingang van 2018 deze in werking kunnen treden) zal 

vastgesteld worden welke taken/producten/diensten binnen het ‘basispakket’ vallen en welke 

worden beschouwd als ‘pluspakket’. Daar waar gemeenten keuzen maken voor dienstverlening 

vanuit Duo+ vanuit het pluspakket, zal de betreffende gemeente de daaruit volgende kosten voor 

zijn rekening nemen. 
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7.2 I-strategie als fundament onder Duo+ 

Voor de doorontwikkeling van Duo+ is een goed werkend en geharmoniseerd ICT-systeem essentieel. Dit 

draagt bij aan een optimale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties en stelt medewerkers in staat om hun werk volwaardig uit te voeren en de drie 

gemeentebesturen te ondersteunen.  

 

Voor het realiseren van de ambities op het gebied van (harmonisering van) ICT is vanaf 2015 het 

programma Slimmer Verbinden ingesteld. Hiervoor wordt een separaat projectplan gevolgd. 
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8. Financieel perspectief 

passend bij Duo+ 

Dit hoofdstuk schetst het financieel perspectief op basis van een analyse van de (financiële) resultaten van 

Duo+ en de ontwikkeling van de organisatie in zijn eerste jaar: 2016. 

 

 

8.1 Initiële begroting op basis van inbreng deelnemers 

Duo+ is gestart op basis van de oorspronkelijke ‘input’ van de deelnemers in al zijn facetten (formatie, 

budget en kwaliteit), aangevuld met drie fte voor directie en staf Duo+. Deze uitgangspositie is nader 

uitgewerkt in het Organisatie en Formatierapport van 3 september 2015 waarin alle vrijvallende 

personeelskosten uit de deelnemende gemeenten zijn berekend. Daarnaast zijn enkele vrijvallende 

exploitatiebudgetten voor Bedrijfsvoeringstaken overgeheveld.1 

 

De berekeningen in het Organisatie en Formatierapport vormen de basis voor de initiële 

meerjarenbegroting 2016-2019. De belangrijkste uitgangspunten voor de initiële begroting 2016-2019 

zijn: 

a. de totale kosten van Duo+ zijn per saldo gelijk aan de ingebrachte personeelsbudgetten; 

b. na drie jaar (vanaf begrotingsjaar 2019) ontstaat geleidelijk een rendement van 2% per jaar tot 

totaal 6% in 2021; 

c. de kosten binnen Duo+ bestaan in de opstartfase voornamelijk uit personeelskosten en de 

kosten van ICT; 

d. er is rekening gehouden met incidentele projectkosten ad € 935.000 in 2016.  

 

Dit leidt tot het volgende beeld ten aanzien van de structurele lasten:  

 

Totaal Duo+ 2016 2017 2018 2019 

Totaal Duo+ € 22.375.000 € 22.375.000 € 22.375.000 € 21.935.000 

 

 

8.2 Tussentijdse intensivering ter versterking Duo+ 

In de loop van 2016 werd duidelijk dat de financiële uitgangspositie onvoldoende was. De voorspelde dip 

in klant- en medewerkerstevredenheid, organisatievolwassenheid en prestaties in termen van de 3K’s 

(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) bleek groter dan waarvan was uitgegaan. Oorzaken hiervan zijn 

onder andere de hoge werkdruk, de vele veranderingen voor de medewerkers in korte tijd, veel vacatures 

en knelpunten in de uitvoering van het ICT-programma (zie verder voortgangsrapportage Duo+, 

september 2016).  

 
  

 
1 De overige exploitatiebudgetten voor Buurt en Burger worden op termijn ondergebracht bij Duo+ tenzij blijkt dat dit financiële, 

organisatorische dan wel praktische problemen oplevert. Tot dat moment worden de medewerkers van Duo+ via de 

budgethouderregeling gemandateerd voor uitgaven van exploitatiebudgetten die binnen de dienstverleningsovereenkomst vallen.  
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Om deze tegenvallers op te vangen, is een voorstel gedaan voor een wijziging van de begroting 2016. 

Onderstaande tabel vat de wijzigingen per domein samen:  

 

EUR (*1.000) 2016 primitief 2016 incl. 

wijzigingen 

Wijziging 2016 

absoluut 

Wijziging 2016 

% 

Bedrijfsvoering € 12.020 € 14.570 € 2.550 21% 

Burger € 5.620 € 6.158 € 538 10% 

Buurt € 4.390 € 4.728 € 338 8% 

Totaal  € 22.030 € 25.456 € 3.426 16% 

Projectkosten € 935 € 2.015 € 1.080 116% 

Totaal incl. additionele 

projectkosten € 22.965 € 27.471 € 4.506 20% 

 

De intensiveringen hebben vooral betrekking op Bedrijfsvoering, te weten ca. € 2,5 mln. van in totaal ca. € 

3,4 mln. Daarnaast zijn de initiële projectkosten ad € 0,9 mln. voor 2016 verhoogd met ruim € 1,0 mln. 

Voor een verdere specificatie van de kosten verwijzen we naar bijlage B. 

 

 

8.3 Bijgestelde prognose kosten en efficiency Duo+ 

Wijziging meerjarenbegroting 2017-2020 

De effecten van de realisatie 2016 hebben tevens hun weerslag op de meerjarenbegroting 2017-2020. 

Voor 2017 betekent dit een stijging van de totale structurele lasten van € 22.375.000 naar € 25.477.000, 

ofwel een toename van € 3.102.000 (+13,9%). 

 
Programma's 
Bron: voortgangsrapportage Duo+, 
september 2016 
(EUR * 1.000) 

2017 2018 2019 2020 

Staf         

primitieve begroting 2016 360 360 360 360 

mutaties begroting 2016 en verder 90 90 9 9 

Subtotaal Staf afgerond 449 449 369 36 

Bedrijfsvoering         

primitieve begroting 2016 11.895 11.895 11.655 11.415 

primitieve begroting 2016 (project ict)         

mutaties begroting 2016 en verder 2.246 1.975 1.709 1.794 

Subtotaal Bedrijfsvoering afgerond 14.140 13.870 13.365 13.212 

Burger         

primitieve begroting 2016 5.500 5.500 5.390 5.280 

mutaties begroting 2016 en verder 642 433 320 371 

Subtotaal Burger 6.143 5.934 5.711 5.651 

Buurt         

primitieve begroting 2016 4.270 4.270 4.180 4.090 

mutaties begroting 2016 en verder 475 454 437 485 

Subtotaal Buurt 4.745 4.725 4.617 4.576 
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Programma's 
Bron: voortgangsrapportage Duo+, 
september 2016 
(EUR * 1.000) 

2017 2018 2019 2020 

Totaal         

Totaal primitieve begroting 2016 22.025 22.025 21.585 21.145 

Totaal wijziging begroting 2016 en verder 
(afgerond) 

3.452 2.953 2.477 2.663 

Totaal afgerond 25.477 24.978 24.062 23.808 

 

De verwachting is dat met de nieuwe maatregelen in de loop van 2018 voor het eerst efficiencyvoordelen 

kunnen ontstaan. De efficiencybesparing loopt op tot een besparing van € 1,8 mln. in 2025, ofwel 8,3% 

ten opzichte van de initiële begroting.2  

 

Onderstaande figuur laat zien hoe de efficiencyvoordelen zich de komende jaren ontwikkelen en hoe deze 

zich verhouden tot de initiële prognose. Tot 2023 wordt in de nieuwe situatie (na begrotingswijziging) 

uitgegaan van lagere efficiencyvoordelen. Daarna is het positieve effect met € 528.422 structureel 

behoorlijk gunstiger dan de berekende efficiencyvoordelen waar oorspronkelijk vanuit is gegaan.  

 

 

 
  

 
2 Rekening houdend met de voorziene autonome ontwikkelingen (€ 1.366.414) en structurele aanpassingen (€ 401.310) is de besparing 

4,0%. Een groot deel van deze kosten zou zich overigens ook manifesteren indien geen sprake zou zijn van Duo+. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale efficiencyvoordelen € 60.458 € 176.575 € 382.418 € 745.736 € 612.560 € 1.109.053 € 1.478.738 € 1.848.422

Reeds ingeboekte bezuiniging € 0 € 440.000 € 880.000 € 1.320.000 € 1.320.000 € 1.320.000 € 1.320.000 € 1.320.000

Verschil t.o.v. begroting € 60.458 -€ 263.425 -€ 497.582 -€ 574.264 -€ 707.440 -€ 210.947 € 158.738 € 528.422

-€ 1.000.000

-€ 500.000

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000
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Het grootste deel van de efficiencyvoordelen wordt gerealiseerd door Bedrijfsvoering (€ 0,83 mln.). In 

onderstaande figuur is de opbouw en het verloop toegelicht: 

 

 

 

Structurele uitbreiding formatie  

De begrotingswijziging heeft ook consequenties voor de formatie van Duo+. Structureel gaat het om een 

uitbreiding van 5,6 fte. Daarnaast is er een tijdelijke uitbreiding van 1,7 fte tot en met 2018 en een aantal 

bovenformatieve plaatsen waarvan eveneens de verwachting is dat deze na de eerste drie jaar op een 

ander wijze ingevuld kunnen worden en/of vervallen: 

 

Formatie (fte) Diemen Ouder 

Amstel 

Uithoorn Totaal Duo+ Verschil 

Directie en staf 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

Bedrijfsvoering 41,3 26,9 53,9 122,0 120,4 -1,7 

Burger - 27,1 57,8 84,9 85,7 0,8 

Buurt - 21,0 45,9 66,9 65,9 -1,0 

Totaal 1-1-2016 41,3 75,0 157,63 273,9 275,0 1,0 

 15% 27% 58%    

Directie en staf: Chief Information Security Officer (CISO) 0,5  

Informatisering en Automatisering: 1,6 fte functioneel applicatiebeheer, 1 fte werkplekbeheer 2,6  

Back office: applicatiebeheerder, ondersteunende taken financiën, archief, ed.   2,5  

Totaal intensivering 5,6  

Totaal toegestane formatie 280,6  

Tijdelijk aanvulling t/m 2018: 1 fte bestuursondersteuning, 0,67 fte P&C-cyclus Duo+ 1,7  

Bovenformatief t/m 2018 3,7  

 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Efficiency Bedrijfsvoering € 39.785 € 79.570 € 165.498 € 330.996 € 496.493 € 496.493 € 661.991 € 827.489

Efficiency Burger € 55.659 € 230.252 € 345.379 € 345.379 € 460.505 € 575.631

Efficiency Buurt € 20.673 € 41.346 € 82.694 € 165.388 € 248.081 € 248.081 € 330.775 € 413.469

Efficiency overige personeelskosten € 19.100 € 19.100 € 19.100 € 19.100 € 25.467 € 31.833

Totaal € 60.458 € 176.575 € 267.292 € 745.736 € 1.109.053 € 1.109.053 € 1.478.738 € 1.848.422
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8.4 Reflecties op de meerjarenbegroting 2017-2020 

Kwantitatieve verschillen, de rafelranden 

Het merendeel van de Duo+ begroting betreft personele lasten. Bij het bepalen van de ‘historische 

inbreng’ is destijds, binnen de beperkte tijd, nauwgezet de beschikbare capaciteit per gemeente 

geïnventariseerd. Door de snelheid van dit proces is bij het opstellen van de primitieve begroting 2016 

geen diepgaande analyse gemaakt. In de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2017-2020 is dit nader 

verkend. Daaruit is duidelijk geworden dat op onderdelen sprake is van rafelranden, zowel bij 

Bedrijfsvoering, Burger als Buurt. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van het feit dat Duo+ andere functies kent 

waardoor het in sommige gevallen niet mogelijk was om taken ‘1-op-1’ in te brengen. De knip tussen 

beleid en uitvoering kon daardoor niet altijd even scherp worden gemaakt. Indicatief gaat het om enkele 

fte’s Duo+-breed (ofwel verdeeld over uiteenlopende functies binnen de drie domeinen). Bij 

Bedrijfsvoering zijn er daarnaast enkele rafelranden met betrekking tot de materiële budgetten, zoals 

licentie- en telefoniekosten. 

 
Kwalitatieve verschillen 

Naast kwantitatieve verschillen tussen ‘was en wordt’ zijn het vooral kwalitatieve verschillen die 

consequenties hebben voor de huidige kosten en prestaties van Duo+. Daarmee doelen we met name op 

door de deelnemers uitgestelde investeringen in ICT en procesverbetering vanwege de voorgenomen 

samenwerking in Duo+. De ingebrachte investeringsbudgetten waren daardoor lager dan noodzakelijk en 

regulier, terwijl vanwege het achterblijven van deze investeringen er juist extra middelen nodig zijn 

(‘achterstallig onderhoud’). Een consequentie hiervan is dat Duo+ in de vormingsfase minder capaciteit 

beschikbaar had voor de algehele doorontwikkeling van de organisatie.  

 

Hoewel strikt genomen het principe van historische inbreng gevolgd is, zijn er als gevolg van kwalitatieve 

rafelranden wel scheve verdeeleffecten. Besloten is om niet achteraf hiervoor te corrigeren, maar te 

werken aan de condities om inzicht te krijgen in de prestaties en kosten van Duo+ vanaf heden om 

daarmee de huidige verdeelsystematiek te herijken.   

 

Met de recente begrotingswijziging is er meer financiële ruimte gekomen. Deze uitbreiding voorziet 

overigens primair in de noodzakelijke investeringen in hard- en software en de inhuur van externe 

expertise voor de implementatie. Er is nauwelijks rekening gehouden met de inzet van de (eigen) 

medewerkers voor de uitrol en doorontwikkeling, terwijl verwacht wordt dat dit om een substantiële inzet 

vraagt (bij sommige teams oplopend tot circa 10% van de capaciteit). 

 

Doorontwikkeling Duo+ binnen financiële kaders m.u.v. autonome ontwikkelingen en wijzigingen 

De doorontwikkeling van Duo+ wordt vormgegeven vanuit het bestaande financiële kader uit de 

meerjarenbegroting 2017-2020. Dit betekent dat bij het huidige takenpakket en gewenste 

kwaliteitsniveau, het financiële kader niet mag worden overschreden. Uitzonderingen hierbij zijn zowel 

autonome externe ontwikkelingen, zoals indexeringen, CAO-effecten en wetswijzigingen als wijzigingen in 

takenpakket en de gewenste kwaliteit. Deze kunnen in de toekomst, mits onderbouwd, wél tot aanpassing 

van het kader leiden. 

 

Mogelijke efficiencyvoordelen 

Zoals hiervoor aangegeven gaat de meerjarenbegroting 2017-2020 uit van een bijgestelde prognose van 

de efficiencyvoordelen. Kort gezegd worden meer efficiencyvoordelen verwacht dan aanvankelijk begroot 

(+ € 0,5 mln. structureel) maar worden deze later geëffectueerd.  

 

Gezien de moeizame start dient de vraag zich aan wat realistisch is. Op basis van de positieve trend die 

zich de laatste maanden heeft ingezet zien wij op termijn een besparingspotentieel oplopend tot € 2,4 

mln. (- 9% t.o.v. 2017). In bijlage B hebben we toegelicht wat de verschillen zijn per domein. 
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Wij adviseren om een mogelijk surplus dat ontstaat ten opzichte van de prognose in de 

voortgangsrapportage 2016 en meerjarenbegroting 2017-2020 niet op voorhand ‘in te boeken’ als een 

besparing in de gemeentelijke begrotingen, maar deze toe te voegen aan de algemene reserve van Duo+ 

tot een (bescheiden) omvang van 2% van de exploitatie, ofwel het opbouwen van een 

weerstandsvermogen.  

 

 

We lichten deze efficiencyvoordelen nader toe: 

 

Ook 2017 beschouwen als vormingsfase 

Duo+ heeft in de tweede helft van 2016 behoorlijke verbeteringen laten zien in de Bedrijfsvoering. Zo is 

het ziekteverzuim substantieel afgenomen (van ca. 9% gemiddeld in het Q1 naar ca. 4% gemiddeld in het 

Q3), zijn de inhuurkosten fors teruggebracht (zie figuur hieronder) en is de personele basis versterkt door 

een forse toename (>10%) van het aantal vaste medewerkers. We zijn dus op de goede weg, maar dit 

betekent niet dat de basis staat. 2017 zal nog volop nodig zijn om verdere noodzakelijke stappen uit de 

vormingsfase te kunnen voltooien.  

 

 

 

 

Grote verschillen in ontwikkelstadium en besparingspotentieel tussen de drie afdelingen  

Er zijn grote verschillen in de ontwikkelstadia van de drie afdelingen. Meer in algemene zin constateren we 

als volgt: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale efficiencyvoordelen € 60.458 € 176.575 € 382.418 € 745.736 € 612.560 € 1.109.053 € 1.478.738 € 1.848.422

Reeds ingeboekte bezuiniging € 0 € 440.000 € 880.000 € 1.320.000 € 1.320.000 € 1.320.000 € 1.320.000 € 1.320.000

Verschil t.o.v. begroting € 60.458 -€ 263.425 -€ 497.582 -€ 574.264 -€ 707.440 -€ 210.947 € 158.738 € 528.422

Besparingspotentieel € 0 € 200.000 € 900.000 € 1.600.000 € 2.200.000 € 2.300.000 € 2.400.000 € 2.400.000

-€ 1.000.000

-€ 500.000

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 3.000.000

€ 200.000

€ 220.000

€ 240.000

€ 260.000

€ 280.000

€ 300.000

€ 320.000

€ 340.000

1e kw. 2016 2e kw. 2016 3e kw. 2016 4e kw. 2016

Meerkosten inhuur derden
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a. Afdeling Buurt 

Het werk, het werkgebied en de werknemers zijn in essentie gelijk gebleven. Al in dit stadium 

kan dus worden begonnen met het doorvoeren van verbeteringen. Tegelijk betekent dit ook dat 

het besparingspotentieel beperkt is: de werkprocessen waren al redelijk doorontwikkeld en de 

mogelijkheden tot concentratie van taken zijn beperkt (het gros van het werk wordt nu eenmaal 

lokaal uitgevoerd).  

Concreet zien we bij Buurt de volgende aangrijpingspunten voor efficiency: het werken met een 

flexibele schil van 10% voor de voorziene afbouw van ca. 3 fte vanwege de nieuwe 

Omgevingswet; inbesteden van enkele werkzaamheden, het werken met één werforganisatie met 

dislocaties. 

 

b. Afdeling Burger  

Dit domein staat voor een stevige veranderopgave vanwege de transities in het sociaal domein. 

Daarnaast heeft de opstartfase veel tijd gekost, ook omdat systemen nog niet (optimaal) 

functioneren/geïntegreerd zijn en de bemensing nog niet op niveau is (relatief veel inhuur in het 

eerste halfjaar 2016). Er zijn dus nog behoorlijke stappen te zetten om de basis op orde te 

brengen om van daaruit te kunnen werken aan verdere verbetering. Gelet op deze onzekerheden 

volgen wij de prognose van Duo+. 

 

c. Afdeling Bedrijfsvoering 

Hier zien we de grootste knelpunten. De verschillen in processen en systemen van de latende 

organisaties zijn groot en het harmoniseren kost veel meer tijd en blijkt ingewikkelder dan 

gedacht. Ook worden er grote knelpunten ervaren in de bemensing (hoog ziekteverzuim, veel 

inhuur, vacatures moeilijk in te vullen). Tegelijk is dit juist de afdeling die een belangrijke rol 

heeft als aanjager en ondersteuner van de beoogde verbeteringen bij Buurt en Burger. Gezien 

onze ervaringen bij andere organisaties met het werken met een scherpe norm voor de omvang 

van de overhead achten wij op termijn een hogere besparing reëel. Wij gaan daarbij uit van een 

norm op het ambitieniveau van de groep van 25% best presterende gemeenten in deze 

grootteklasse (tussen 50.000-100.000 inwoners, zie verder bijlage B) waar vanaf 2019 in drie 

jaar naartoe gewerkt wordt.  

 
Hoe meer differentiatie, hoe minder schaalvoordelen 

Het efficiencypotentieel is in sterke mate afhankelijk van de uniformering van processen en de mate van 

standaardisatie van de dienstverlening. Kijken we naar de processen dan constateren we dat op allerlei 

vakgebieden, zowel bij Buurt, Burger als Bedrijfsvoering, op dit moment nog wordt gewerkt met 

verschillende systemen zoals die zijn meegekomen uit de latende organisaties. Dit leidt tot extra 

administratieve afhandelingen, medewerkers zijn minder flexibel inzetbaar en processen kunnen niet 

worden geharmoniseerd. Opvallend is dat het door Duo+ berekende besparingspotentieel van € 1,8 mln. 

sterk leunt op efficiencywinst door ICT.  

 

In onze optiek is dit een belangrijke factor, maar moet de impact ervan ook niet worden overschat. 

Minstens zo belangrijk is standaardisatie van de dienstverlening. Het huidige basisprincipe ‘deelnemers 

krijgen wat ze hadden’ is bijzonder complex omdat: 1) niet gedefinieerd is wat de dienstverlening was; 2) 

het kwaliteitsniveau van de één niet voldoende is voor de ander (‘we zijn erop achteruit gegaan’); 3) er 

ook geen gesprekken worden gevoerd over wat het zou moeten zijn. Door strak te sturen op een norm 

(‘daar moeten we het mee doen’) en met elkaar (opdrachtgever-opdrachtnemer) in gesprek te blijven over 

de kwaliteit van de dienstverlening worden potentiële besparingen reëel.   

 

Stevig prioriteren in de transitiefase 

Met de gewijzigde begroting van 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2020 hebben de deelnemers extra 

middelen beschikbaar gesteld. Dit biedt een goede basis om de geconstateerde knelpunten weg te werken 

en de basis op orde te brengen. Op onderdelen is het mogelijk niet afdoende. Zo voorziet het (tijdelijke) 

extra budget niet in de benodigde interne capaciteit voor organisatieontwikkeling.  
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Verder verwachten wij dat structureel extra middelen nodig zijn om een aantal cruciale posities adequaat 

te bemensen. Dit is vooral een knelpunt bij de (strategische) adviesfuncties en bepaalde specialistische 

functies waar het, gezien de huidige inschaling van deze functies, lastig is om geschikte kandidaten te 

werven.  

 

Gezien de forse financiële impuls die al recent is gegeven door de deelnemers en gelet op de positieve 

trend die zich inmiddels aftekent adviseren wij om de ruimte te vinden binnen de huidige 

meerjarenbegroting door stevig te prioriteren. Daarnaast is het, indien dat niet anders kan, een 

mogelijkheid om het dienstverleningsniveau bij Bedrijfsvoering in overleg met de deelnemers op 

onderdelen bij te stellen. Van een claim op extra incidentele en/of structurele middelen in 2017 en verder 

hoeft ons inziens dus geen sprake te zijn. Integendeel. 

 

Als zich in de toekomst exogene kostenstijgingen voordoen (bijv. als gevolg van loonstijging door Cao-

onderhandelingen) dan hoeven deze niet opgevangen te worden binnen de begroting van Duo+.  

 

 

8.5 Herijking verdeelsystematiek gewenst 

Toewerken naar herijking verdeelsystematiek, met ingang van 2019… 

Er wordt tot en met 2018 toegewerkt naar een meer prestatiegerichte verrekensystematiek vanuit de 

volgende uitgangspunten: 

a. Een transparantie relatie tussen bijdrage en prestaties (kwantiteit en kwaliteit). 

b. Een faire kostenverdeling. 

c. Beperkte administratieve lasten. 

d. Het goede gesprek op gang brengen/houden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

e. Stimuleren van kwaliteit, efficiency en continuïteit.  

 

Om dit mogelijk te maken moeten de volgende onderdelen worden voorbereid: 

a. Het opstellen van een product-dienstencatalogus (pdc) per domein op basis van eerdere 

ervaringen, gesprekken met opdrachtgevers (bestuurlijk en ambtelijk) en best practices. 

b. Het berekenen van de kostprijzen per product/dienst. 

c. Het bepalen van de verdeelsleutels. 

d. Het bepalen van de kritische prestatie indicatoren op basis van eerdere ervaringen, 

sturingsbehoeften (intern, extern) en best practices. 

e. Het vaststellen van het standaardpakket en pluspakket op basis van de pdc’s. 

f. Het inrichten van de nieuwe rapportages (kwartaalrapportages). 

g. Het invoertijdstip van de nieuwe verrekensystematiek. 

h. Het ingroeimodel voor eventuele herverdeeleffecten. 

i. Het systeem voor validatie- en evaluatie van de systematiek. 
 

…Duo+ is in 2016 gestart vanuit historische inbreng…  

Bij de start van Duo+ is gekozen voor een kostenverdeelsleutel op basis van historische inbreng van 

formatie en budget (input). Daarnaast is er een standaard algemene dienstverleningsovereenkomst 

opgesteld en een eerste versie van een producten-/dienstencatalogus. Hiervoor is gekozen vanuit de 

gedachte van een groeimodel. Pas wanneer voorzien is in de randvoorwaarden kan overgegaan worden 

op een meer verfijnde verrekensystematiek. 

 

Concreet betekent dit dat er op dit moment geen relatie wordt gelegd tussen de inbreng en de daarvoor 

te ontvangen prestaties. Er wordt op dit moment geen tijd geschreven. Bovendien is er geen nulmeting 

gedaan naar de prestaties en kosten van de historische inbreng. Dit betekent dat alles zonder (historische) 

referentiegegevens moet worden opgebouwd.  
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De initiële gedachte bij de ontwikkeling van de verrekensystematiek is dat twee principes leidend zijn:  

1. Het solidariteitsbeginsel: gemeenten dragen in het samenwerkingsverband kosten gezamenlijk en 

delen ook gezamenlijk in de voordelen (naar verhouding). Extra gebruik van diensten of afname 

van producten leidt niet per sé tot een verrekening van extra kosten met de individuele 

gemeenten. 

 

2. Het profijtbeginsel: gemeenten krijgen de kosten doorbelast van de diensten die zij gebruiken. 

Hoe meer er gebruikt wordt gemaakt van de dienstverlening, hoe meer kosten er worden 

doorbelast: ‘de gebruiker betaalt’.   

 

Daarbij wordt verwacht dat de kosten voor de afdeling Bedrijfsvoering in aanmerking komen voor het 

solidariteitsbeginsel, terwijl de kosten voor Buurt en Burger zich meer lenen voor het profijtbeginsel.  

 

In onze optiek is dit een te simpele voorstelling van zaken. Zo kunnen ook bij Bedrijfsvoering kosten direct 

gerelateerd worden aan het gebruik (denk bijvoorbeeld aan het aantal interne klanten, werkplekken, 

salarisstroken, etc.). Daarnaast is het maar de vraag of het in alle gevallen de voorkeur heeft om op basis 

van het profijtbeginsel af te rekenen. Centraal moet staan of het bijdraagt aan de ambities van Duo+ en 

het de juiste prikkels geeft voor Duo+ in de zin van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Bovendien is het 

van belang om scherp te zijn op de administratieve lasten: hoe meer verfijning, hoe meer er geregistreerd 

moet worden. 
 

…en heeft dus in 2017 en 2018 opgave van registreren en normeren 

Gelet op het huidige ontwikkelstadium wordt de komende twee jaar nog uitgegaan van inputfinanciering 

op basis van de huidige (vaste) verdeelsleutels en stapsgewijs voorbereidingen te treffen voor het 

doorontwikkelen van de verrekensystematiek.  

 

Tegelijk is het voor de continuïteit en doorontwikkeling van Duo+ cruciaal om al op dit moment meer grip 

te hebben op de prestaties en kosten. Op korte termijn treden daarom twee sporen in werking: 

1. Registreren. Start op korte termijn met het registreren van tijd om zicht en grip te krijgen op de 

kosten en prestaties. Op dit moment hebben deelnemers onvoldoende inzicht in en grip op de 

dienstverlening. Bovendien hebben verschillende opdrachtgevers het gevoel dat zij benadeeld 

worden doordat zij substantieel minder ‘geleverd’ krijgen dan wat er is ingebracht.  

Door per domein periodiek te rapporteren over de tijdsbesteding en hierover met elkaar het 

gesprek aan te gaan kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Stem de 

registratie af op de aard van het werk: 

a. Beheersmatige en administratieve functies: geen tijdregistratie, wel kritische prestatie-

indicatoren. 

b. Beleidsmatige- en adviesfuncties: tijdregistratie en kritische prestatie-indicatoren. 

 

2. Normeren. Hanteer een norm voor Bedrijfsvoering. Voordeel van een norm is dat het een grens 

aangeeft (‘daar moeten we het mee doen’). Per PIOFACH taak wordt een norm bepaald en 

worden afspraken gemaakt over de dienstverlening. Daarmee is het een sterke prikkel voor Duo+ 

op kwaliteit en efficiency. 

 

Nadat de voorbereidingen op en het inregelen van de tijdregistratie gerealiseerd is, kan een eerste 

(rudimentaire) kwartaalrapportage opgesteld worden. Onderdelen van deze rapportage zijn: 

a. Realisatie: besteedde tijd per dienst/product per deelnemer, kosten per dienst per deelnemer 

(tijd*tarief), geleverde diensten, kpi’s. De precieze indicatoren zijn daarbij afhankelijk van aard 

dienst/product. 

b. Bedrijfsvoering: productiviteit, omvang overhead, ziekteverzuim, inhuur. 

c. Transitie: realisatie mijlpalen. 
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8.6 Op weg naar een sluitende planning- en controlcyclus 

In de afgelopen periode heeft Duo+ verschillende stappen gezet om sturingsinformatie uit te breiden. 

Naast de meerjarenbegroting is er onder andere een voortgangsrapportage opgesteld, wordt gewerkt aan 

jaarplannen 2017 en is een begin gemaakt met het formuleren van (bedrijfsvoerings-)indicatoren. Voor 

een goede aansturing en verbetering van de Bedrijfsvoering is het cruciaal dat er een sluitende planning & 

control bestaande uit: 

a. bestuurlijke ‘kalenders’ vanuit de drie gemeenten; 

b. vertaald naar een ‘jaarplan’ en begroting vanuit Duo+; 

c. voorzien van een capaciteitsplanning; 

d. op grond waarvan bestuurlijke gesprekken plaatsvinden over prioritering, fasering en 

temporisering. 

 

Het is belangrijk dat een dergelijk jaarplan zijn weerslag krijgt in drie afdelingsplannen: Burger, Bestuur en 

Bedrijfsvoering en die afdelingsplannen de basis vormen voor teamplannen. Vervolgens geven de 

persoonlijke ontwikkelplannen van medewerkers hun individuele bijdrage aan het teamplan weer. In 

onderstaande figuur is deze cyclus samengevat: 
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9. Vooruitblik op 

veranderopgave 

In dit laatste hoofdstuk zijn enkele slotbeschouwingen ten aanzien van het ingezette veranderproces 

opgenomen. 

 

 

9.1 Werkendeweg cultuur verbeteren 

Binnen Duo+ is een lijn in gang gezet om te komen tot de gewenste cultuurverandering. Er is een aantal 

lijnen waarlangs werkendeweg de werkomstandigheden en -sfeer binnen Duo+ verbeterd wordt: 

a. Geen grote plannen, maar prioriteiten; bij de doorontwikkeling van Duo+ is het belangrijk dat 

medewerkers niet worden opgezadeld met grote, alomvattende programma’s, maar in 

gezamenlijk wordt gewerkt aan gerichte, afgebakende en concrete acties die een directe bijdrage 

leveren aan het dagelijkse werk van de medewerkers binnen Duo+.  
 

b. Erkenning en aandacht voor positie medewerkers; het is belangrijk vanuit de drie gemeenten 

meer erkenning en begrip te hebben voor de problemen in het dagelijkse werk van medewerkers 

Duo+. In de stapsgewijze verbetering van dienstverlening moet opnieuw vertrouwen gecreëerd 

worden bij deelnemers, maar er moet ook ruimte geboden worden aan medewerkers Duo+ om 

te leren van fouten.  

 
c. Betrokkenheid medewerkers bij veranderopgave; bij de doorontwikkeling van Duo+ is het 

belangrijk dat de kennis en kunde van medewerkers beter wordt benut in de totstandkoming van 

plannen en verbeterinitiatieven. Het bottom-up organiseren van verandering vergroot de 

motivatie en betrokkenheid bij de Duo+ organisatie en zorgt voor het inzetten van aanwezige 

expertise. 

 
d. Van ad hoc naar structurele verbetering; managers en medewerkers zijn in de huidige Duo+ 

organisatie te veel bezig met het ad hoc oplossen van alle dagelijkse problemen (‘brandjes 

blussen’). Bij deze incident-gestuurde manier van werken is er te weinig ruimte voor reflectie en 

structurele verbetering van de organisatie (bijv. ontwikkeling van processen). Bij de 

doorontwikkeling moet meer capaciteit gecreëerd worden binnen de organisatie om medewerkers 

in te kunnen zetten op organisatieontwikkeling, procesverbetering en realiseren van DVO’s. 

 
e. Basis op orde; om deze veranderingen te realiseren, moet eerst de basis op orde zijn. Door 

capaciteitsproblemen en het ‘niet in control zijn’ van Duo+ organisatie is werkdruk te hoog en 

komt organisatie niet toe aan structurele organisatieontwikkeling. Om de veranderopgave te 

realiseren, moeten Duo+ noodzakelijke randvoorwaarden creëren door te investeren in de 

basisinfrastructuur en capaciteit van de organisatie. 

 
f. Management in positie; voor een heldere prioritering richting medewerkers moet het 

management Duo+ in positie worden gebracht. Door een laag vertrouwen in de Duo+ 

organisatie en het gevoel dat Duo+ organisatie ‘teveel op afstand staat’, wordt er vanuit bestuur 

te veel geïntervenieerd in dagelijkse werkpraktijk van medewerkers. Door meerdere kapiteins op 

schip ontstaat een diffuse aansturing van medewerkers.  
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Bij doorontwikkeling moeten bestuurders terug in hun rol als eigenaar, zodat management ruimte 

en vertrouwen krijgt om sturing te geven aan medewerkers. 

 
g. Duidelijkheid over cultuur en identiteit Duo+; voor medewerkers is het onduidelijk wat het profiel 

is van Duo+ organisatie. In de nieuwe organisatie moet duidelijk gecommuniceerd worden wat 

het interne en externe profiel is van de Duo+ organisatie in relatie tot de kernwaarden van de 

organisatie. 

 
h. Zekerheid en voorspelbaarheid; bij doorontwikkeling Duo+ is het belangrijk te zorgen voor 

routine in de organisatie, dus duidelijkheid over ‘hoe we de dingen doen’. Hiervoor is het maken, 

vastleggen en monitoren van duidelijke werkafspraken essentieel, zodat duidelijk is wat er van 

wie wordt verwacht op welk moment. Dit kan worden vormgegeven in een sluitende HR-cyclus 

inclusief beoordelings- en functioneringsgesprekken. 

 

 
9.2 Veranderopgave in relatie tot bedrijfsplan Duo+  

Het bedrijfsplan Duo+ bevat de veranderopgave (koers) van de Duo+ organisatie voor de komende jaren 

(zie bijlage C voor de meerjaren veranderopgave + planning implementatie bedrijfsplan Duo+). Bij het 

realiseren van de veranderopgave Duo+ - mede door het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen uit 

het bedrijfsplan - is een aantal zaken belangrijk:  

a. in het huidige ontwikkelstadium van Duo+ is er bij medewerkers (‘druk van onderop’) een grote 

behoefte aan een duidelijke visie en richting; 

 

b. daarom is bij de implementatie van het bedrijfsplan Duo+ een heldere prioritering nodig ten 

aanzien van wat de organisatie op korte en lange termijn wil bereiken; 

 

c. dit moet vervolgens worden vertaald in een heldere opdracht aan de nieuwe directie, het MT en 

medewerkers over hoe de opgave gerealiseerd kan worden; 

 

d. de voortgang van de implementatie van het bedrijfsplan Duo+ wordt nauwkeurig gemonitord in 

een cyclus van kwartaalrapportages; 

 

e. bij de doorontwikkeling van Duo+ moet rekening gehouden worden met de verschillende 

ontwikkelstadia van de afdelingen Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. 
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A | Organogram Duo+ 

 



 

 

 

 

B | Toelichting op de financiële analyses 

 

 

 

39 

B | Toelichting op de 
financiële analyses 

Toelichting begrotingswijziging 2016: 

 

Programma  2016 Toelichting 

Staf    

- CAO ontwikkeling en 

actualisatie formatieverdeling 

-56.141 Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van 

formatie-overzicht over de programma's 

- Inhuur staf 26.708 Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om 

primaire processen te borgen  

- Opbouw organisatie 100.000 Cultuurtraject voor de noodzakelijke opbouw van de organisatie 

Subtotaal Staf 70.567   

     

Bedrijfsvoering    

- Doorbelasting staf 23.522 1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567) 

- CAO ontwikkeling -37.102 Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van 

formatie-overzicht over de programma's 

- Correctie taakstelling 

begroting 2016 

30.000 De taakstelling van de begroting 2016 is niet realiseerbaar 

gedurende de eerste drie jaar 

- Inhuur derden 408.674 Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om 

primaire processen te borgen 

- Inhuur derden in relatie tot 

ziekteverzuim 

346.720 Kosten noodzakelijke inhuur derden langdurige zieken, om primaire 

processen te borgen 

- Bovenformatief 345.725 Kosten van bovenformativiteit ontstaan gedurende 

(plaatsings)proces. 

- Reiskosten 42.750 Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van 

werkelijkheid 1e halfjaar 2016 

- Mutaties oplopen 

ziekteverzuim 

150.000 Maatregelen terugdringen zeer hoog ziekteverzuim 

- ICT Afwijking raadsbesluit 121.310 Afwijking ten opzichte van raadsbesluit 8 januari 2015 

- ICT Autonome ontwikkelingen 1.069.463 Afwijkingen op basis van de werkelijkheid ICT project 2015/2016 

- ICT Hogere kosten ICT 

project 

1.080.000 Bijstelling projectkosten ICT 2015/2016 

Subtotaal Bedrijfsvoering 3.581.062   

     

Burger    

- Doorbelasting staf 23.522 1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567) 

- CAO ontwikkeling -14.598 Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van 

formatie-overzicht over de programma's 

- Correctie taakstelling 

begroting 2016 

140.000 De taakstelling van de begroting is niet realiseerbaar gedurende de 

eerste drie jaar 
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Programma  2016 Toelichting 

- Reiskosten 10.500 Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van 

werkelijkheid 1e halfjaar 2016 

- Inhuur derden 378.068 Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om 

primaire processen te borgen 

Subtotaal Burger 537.492   

Buurt    

- Doorbelasting staf 23.522 1/3 doorbelasting van de ontwikkeling staf (€ 70.567) 

- CAO ontwikkeling 249.025 Cao-ontwikkeling (totaal € 0,14 mln.) en verdeling op basis van 

formatie-overzicht over de programma's 

- Correctie taakstelling 

begroting 2016 

60.000 De taakstelling van de begroting is niet realiseerbaar gedurende de 

eerste drie jaar 

- Reiskosten 21.750 Prognose/verdeling reiskosten over afdelingen op basis van 

werkelijkheid eerste halfjaar 2016 

- Inhuur derden -16.816 Kosten noodzakelijke inhuur derden t.o.v. vacatureruimte om 

primaire processen te borgen 

Subtotaal Buurt 337.481  

Totaal 4.526.602  

 

 

De deelnemersbijdragen voor 2016 zijn hierop als volgt aangepast: 

Bijdrage 

(EUR * 1.000) 

2016 primitief 2016 incl. wijziging wijziging 2016 

Diemen 

   

Bedrijfsvoering 4.070 4.930 860 

Bedrijfsvoering - projectkosten ICT 375 806 431 

Burger 0 

 

0 

Buurt 0 

 

0 

Totaal Diemen 4.445 5.736 1.291 

Ouder-Amstel 

   

Bedrijfsvoering 2.805 3.490 685 

Bedrijfsvoering - projectkosten ICT 185 403 218 

Burger 1.975 2.163 188 

Buurt 1.405 1.513 108 

Totaal Ouder Amstel 6.370 7.569 1.199 

Uithoorn 

   

Bedrijfsvoering 5.145 6.100 955 

Bedrijfsvoering - projectkosten ICT 375 806 431 

Burger 3.645 3.995 350 

Buurt 2.985 3.215 230 

Totaal Uithoorn 12.150 14.116 1.966 

 
Totaal bijdrage     22.965 27.421 4.456 



 

 

 

 

B | Toelichting op de financiële analyses 

 

 

 

41 

 

Verschillen besparingspotentieel en berekende efficiency meerjarenbegroting 2017-2020: 

 

EUR * 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Bedrijfsvoering 

besparings-

potentieel 

 

0 0  500 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 

Bedrijfsvoering 

meerjaren-

begroting 

 

40 80 165 331 496 496 662 827 

Verschil 

 

- 40 - 80 335 669 1.004 1.004 838 673 

Burger 

besparings-

potentieel 

 

 0 € 0 100 200 300 400 500 500 

Burger 

meerjaren-

begroting 

 

 0 56 115 230 345 345 461 576 

Verschil 

 

 0 -56 -15 -30 -45  55 39 -76 

Buurt 

besparings-

potentieel 

 

 0 200 300 400 400 400 400 400 

Buurt 

meerjaren-

begroting 

21 41 83 165 248 248 331 413 

Verschil 

 

- 21 159 217 235 152 152 69 -13 

Overige 

personeels-

kosten 

besparings-

potentieel 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige 

personeels-

kosten 

meerjaren-

begroting 

 

 0  0  19  19  19  19  25 32 

Verschil 

 

0 0 -19 -19 -19 -19 -25 -32 
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Toelichting besparing Bedrijfsvoering: 

 

 Overheadpercentage* Verschil in fte Totaal 

Omvang overhead Duo+** 

 

27,6% -  

Gemiddeld grootteklasse (50-

100.000 inwoners) 

 

26,2% 9 € 540.000 

1e kwartiel grootteklasse (50-

100.000 inwoners) 

 

23,7% 25 € 1.500.000 

 
* Exclusief management en ondersteuning primair proces. 
 
** Uitgaande van 135 fte overhead (formatie 2016 + mutaties 2017) en 354 fte primair proces (fte 
primair proces Duo+ en partnerorganisaties).  
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Meer informatie over deze rapportage of onze dienstverlening? 

 

 

SeinstravandeLaar B.V. 

Organisatieadviseurs voor de publieke sector 

Postbus 450, 4100 AL Culemborg 

 

drs. Stan van de Laar 

partner 

 

www.seinstravandelaar.nl 

@Seinstra_vdLaar 

 

s.vandelaar@seinstravandelaar.nl 

06 30 37 29 97 



1 2. Bedrijfsplan Duo+ samenvatting  

 

 

 

 

Duo+: Daadkrachtig en dichtbij 

Samenvatting bedrijfsplan als fundament onder de doorontwikkeling van de 

uitvoeringsorganisatie Duo+. Het ambtelijk samenwerkingsverband van, voor  

en door de autonome gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. 



 

 

Doorontwikkeling Duo+ 
samengevat in 12 punten 

Gegeven de ‘probleemanalyse Duo+’ van oktober 2016, is bestuurlijk en ambtelijk vanuit de vier 

partnerorganisaties in de voorbije maanden veel energie ingezet op het proces om te komen tot een 

stevig fundament onder de doorontwikkeling van dit samenwerkingsverband van, voor en door de 

gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. 

 

De wijze waarop en vorm waarin deze doorontwikkeling van Duo+ tot stand moet komen is vastgelegd in 

het bedrijfsplan Duo+: Daadkrachtig en dichtbij. Hieronder is de lijn uit dat bedrijfsplan samengevat in 12 

hoofdpunten. 

 

 

1. De volgende uitgangspunten liggen onder het denken en handelen rondom Duo+:  

 

a. Betrokkenen herkennen en erkennen met elkaar de ‘zeven hypotheken’ uit de probleemanalyse, 

zoals opgesteld in oktober 2016. Volgend uit deze probleemanalyse sluiten betrokkenen discussies 

over het verleden af, worden er dus geen hypotheken uit het verleden met elkaar verrekend en 

wordt de doorontwikkeling Duo+ vanaf heden toekomstgericht benaderd.  

 

b. Duo+ is er ‘van, voor en door’ de drie autonome gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

 

c. De drie gemeenten staan en gaan voor het behouden van de politiek-bestuurlijke zelfstandigheid 

en de lokale beleidsvrijheid op de beleidsrijke domeinen.  

 

d. De drie gemeenten worden door Duo+ gezien als gelijkwaardige partners, waar het gaat om de 

dienstverlening vanuit de afdeling Bedrijfsvoering.  

 

e. Duo+ respecteert de lokale autonomie van de drie gemeenten en faciliteert daarin maximaal vanuit 

de uitvoerende taken (binnen de afdelingen Burger en Buurt) en ondersteunende taken (afdeling 

Bedrijfsvoering), met gevoel voor en kennis van de lokale context en politiek-bestuurlijke 

gevoeligheden, aandachtspunten en prioriteiten.  

 

f. Duo+ wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk ingericht, op basis van met duidelijke 

afspraken, een heldere verantwoording en zuivere verrekening over prestaties, inzet en kosten.  

 

g. De continuïteit van Duo+ staat bestuurlijk niet ter discussie.  

 

 

2. De juridische vorm van de gemeenschappelijke regeling Duo+, zijnde een openbaar lichaam op grond 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), wordt omgevormd tot een 

bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo) op grond van de Wgr. Deze wijziging treedt per 1 juli 2017 in 

werking.  

 

Noot: met de intrede van de herziene Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is door de wetgever 

tegemoetgekomen aan de wens van gemeenten om een ‘lichtere juridische vorm’ voor samenwerking 

tussen gemeenten in het leven te roepen. De bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo) is daartoe de nieuwe 

juridische vorm mét rechtspersoonlijkheid binnen de Wgr.  
  



 

 

De bvo biedt gemeenten de gelegenheid om de samenwerking vorm te geven onder één bestuur 

(ongeleed), in plaats van onder zowel een algemeen als een dagelijks bestuur (geleed). Aan een bvo 

kunnen enkel colleges deelnemen in plaats van zowel colleges als burgemeesters. Voor Duo+ 

betekent dit geen verandering qua taken; de huidige mandatering van bevoegdheden wordt ook in de 

bvo gecontinueerd. 

 

Dit besluit impliceert dat:  

 

a. Er rondom Duo+ meer rolzuiverheid zal ontstaan in termen van bestuurlijk opdrachtgeverschap 

(colleges) en eigenaarschap (bestuur Duo+). In de huidige juridische vorm – met de voltallige 

colleges van de drie gemeenten in het algemeen bestuur – worden de opdrachtgevers- en 

eigenaarsrol vermengd en komt de eigenaarsrol van Duo+ daarmee bestuurlijk onvoldoende tot 

zijn recht. 

 

b. Er rondom Duo+ meer bestuurlijke slagkracht ontstaat. Er is namelijk niet langer sprake van een 

algemeen bestuur én een dagelijks bestuur (geleed bestuur) op Duo+, maar van één bestuur 

Duo+ (ongeleed bestuur).  

 

c. De rollen en bevoegdheden van de drie gemeenteraden en colleges blijven ongewijzigd, zowel op 

het niveau van beleidsbepaling als de financiën. Sterker nog: waar bij het openbaar lichaam de 

colleges beleidsbevoegdheden kunnen overdragen aan het algemeen bestuur van Duo+, kan dat 

binnen de bvo niet meer.  

 

d. Er ‘slechts’ sprake is van een wijzigingsbesluit, wat geen gevolgen heeft voor contractuele en 

rechtspositionele elementen rondom Duo+.  

 

e. De aan te brengen wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke regeling (hierna: GR-tekst) 

worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarbij vragen de colleges toestemming aan de 

raden (die toetsen aan strijdigheid met het recht en het algemeen belang) om de GR-tekst te 

wijzigen. 

 

f. Het nieuwe juridische construct duurzaam is in het geval van verdere doorontwikkeling van de 

ambtelijke samenwerking.  

 

 

3. Binnen de aangepaste juridische vorm van de gemeenschappelijke regeling Duo+, zijnde een 

bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo), worden de volgende keuzen gemaakt:  

 

a. Het bestuur Duo+ bestaat uit de drie burgemeesters vanuit de deelnemende gemeenten.  

 

b. Uit oogpunt van gelijkwaardigheid tussen de gemeenten wordt het voorzitterschap van het 

bestuur van Duo+ eens per twee jaar gerouleerd tussen de drie leden van het bestuur. Daartoe 

wordt een roulatieschema opgesteld.  

 

c. Vanuit gelijkwaardigheid wordt ook gewerkt op basis van ‘één lid, één stem’ binnen het bestuur 

Duo+. Ten aanzien van besluitvorming over zaken aangaande Buurt en Burger is bij het treffen 

van de GR met openbaar lichaam een adviescommissie ingesteld. Met de wijziging naar een bvo 

is dit niet meer mogelijk. Om recht te doen aan het gegeven dat Diemen de uitvoering van taken 

van het pakket Buurt en Burger niet heeft opgedragen aan Duo+, geldt het volgende. Bij 

stemming en besluitvorming is de bestuurder van Diemen zich bewust van zijn/haar positie op 

het moment dat voorstellen aangaande afdelingen Buurt en Burger op de agenda staan: op te 

vangen door een deel A (drie gemeenten) en B (twee gemeenten) op bestuurlijke agenda.  

 



 

 

Als besluiten aangaande de afdelingen Buurt en Burger impact hebben op de continuïteit en/of 

de bijdrage van Diemen aan Duo+, zal de bestuurder van Diemen als volwaardig lid van het 

bestuur Duo+ acteren. 
 

d. Besluitvorming in bestuur Duo+ vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Op de volgende 

onderwerpen is unanimiteit vereist:  

i. het dienstverleningshandvest; 

ii. uitbreiding van een van beide of beide pakketten als bedoeld in artikel 4 van de 

gewijzigde GR; 

iii. vaststelling en wijziging van het verantwoordingsprotocol; 

iv. vaststelling en wijziging van de begroting; 

v. vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen; 

vi. ingrijpende reorganisatie binnen Duo+; 

vii. vaststelling en wijziging van de uittredingsregeling; 

viii. vaststelling van het liquidatieplan.  

 

e. De samenwerking in Duo+ wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat laat onverlet 

dat van evaluatie, zoals voorzien in 2018, of uittreding (conform de bepalingen daaromtrent) 

altijd sprake kan zijn. 

 

f. Een besluit tot uittreding uit Duo+ kan niet eerder dan met ingang van 2020 worden genomen, 

waarbij de uittreder een opzegtermijn van 12 maanden in rekening neemt.  

 

Aan de gewijzigde GR-tekst wordt een expliciete bepaling en procedure voor uittreding 

toegevoegd. De huidige uittreedregeling wordt daarbij als basis gehanteerd. Deze wordt 

aangescherpt/aangevuld met op basis van voorstaand besluit.  

 

 

4. Er wordt een nieuw directiemodel ingesteld, waarbinnen:  

 

a. Sprake is van één directeur Duo+. Deze directeur vervult de rollen van dagdagelijks directeur van 

de Duo+-organisatie, secretaris van het bestuur Duo+, Wor-bestuurder en voorzitter van het 

directieberaad.  

 

b. De directeur Duo+ formeel eindverantwoordelijk is voor de prestaties in de bedrijfsvoering van 

Duo+.  

 

c. Een directieberaad, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen en de directeur Duo+ 

(voorzitter), verantwoordelijk is voor de strategische koers, het strategisch HRM-beleid, de lange 

termijnvisie Duo+, voorbereiding van agenda bestuur Duo+ en de kwaliteit en efficiency van 

dienstverlening aan de drie gemeenten en van de drie gemeenten aan hun inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) instellingen.  

 

 

5. Er wordt een ambtelijk ‘OGON-overleg’ (opdrachtgever-opdrachtnemer overleg) ingesteld, wat zorgt 

voor een gestructureerde verbinding op managementniveau tussen opdrachtgevers (gemeenten) en 

opdrachtnemer (Duo+) op tactisch en operationeel niveau. De exacte invulling van dit OGON-overleg 

wordt in het directieberaad nader uitgewerkt.  

 

 

6. Er wordt vanuit de drie individuele colleges een bestuurlijk ‘OGON-overleg’ ingericht. Omdat 

beleidsbepaling en -ontwikkeling, op de beleidsrijke domeinen, plaatsvindt vanuit de drie 

gemeentelijke organisaties, kan een afstemmingsplatform tussen portefeuillehouders bijdragen om 

zoveel mogelijk vanuit de gezamenlijkheid de opdrachtgeversrol richting Duo+ in te vullen.  



 

 

Ook kunnen in het OGON-overleg portefeuillehouders op bedrijfsvoeringstaken (bijvoorbeeld 

financiën, I&A) worden geconsulteerd, alvorens voorstellen in het dagelijks bestuur Duo+ te laten 

landen. Dit OGON-overleg valt formeel buiten de GR Duo+. De exacte invulling van dit OGON-overleg 

wordt in het directieberaad nader uitgewerkt.  

 

 

7. De huidige hoofdstructuur en het huisvestingsconcept van Duo+ worden conform de huidige opzet in 

stand gehouden. Het is aan de directeur Duo+ om (op termijn) eventuele voorstellen tot 

aanpassingen aan het bestuur Duo+ voor te leggen.  

 

 

8. De directeur Duo+ heeft de opdracht tot het instellen van een organisatiebreed programma voor 

talentmanagement, gekoppeld aan het strategisch HRM-beleid. Talentmanagement heeft als doel om 

iedere manager en medewerker in Duo+ (op termijn) op de juiste plek in de organisatie in de juiste 

rol te krijgen, passend bij zijn of haar talenten.  

 

De directeur heeft de opdracht om hieraan voorafgaand te komen tot een plan van aanpak, een 

planning en een indicatie van de inzet en kosten voor de uitvoering van dit programma. Eventuele 

incidentele lasten volgend uit dit programma worden voorafgaand aan het daadwerkelijk nemen van 

maatregelen geraamd door de directeur en voorgelegd aan het bestuur Duo+, eventueel voorzien van 

scenario’s.  

 

 

9. Duo+ werkt met ingang van 2018 op basis van dienstverleningsovereenkomsten tussen Duo+ en de 

individuele gemeenten. In deze dvo’s worden heldere afspraken gemaakt over prestaties (capaciteit 

en kwaliteit) versus kosten. De dvo’s en daarop te baseren kwartaalrapportages vormen een 

belangrijk (bestuurlijk en ambtelijk) sturingsinstrument rondom Duo+.  

 

De directeur heeft de opdracht om dit instrumentarium in Q3 te hebben ontwikkeld, zodat het bestuur 

Duo+ dit in Q4 van 2017 kan vaststellen, of zoveel eerder dan de directeur kan toezeggen. Zodoende 

kan met ingang van 2018 dit instrument worden toegepast. Het proces om te komen tot dvo’s begint 

al in Q2 van 2017 met een ‘pilot’ op strategische communicatie en P&C-taken, zie besluit 10.  

 

 

10. Vooruitlopend op het proces om tot dvo’s te komen, die de totale dienstverlening vanuit Duo+ 

richting de drie gemeenten afdekken, wordt door de directeur Duo+ prioriteit gegeven aan de 

taakvelden strategische communicatie en P&C. Op korte termijn (in Q2 2017) worden tussen directeur 

Duo+ en individuele colleges heldere afspraken gemaakt over de prestaties (capaciteit en kwaliteit) 

en kosten rondom deze bestuurlijk gevoelige taken. Daarbij worden per gemeente ook duidelijke 

afspraken gemaakt over de fysieke locatie waarop deze taken door de betreffende medewerkers 

worden uitgevoerd. De rechtspositie en dus ook de hiërarchische aansturing van deze medewerkers 

blijft binnen Duo+ belegd.  

 

 

11. Kansen die standaardisatie en harmonisatie van werkprocessen en systemen binnen Duo+ biedt aan 

alle partijen worden benut. Het is de opdracht aan het ambtelijk OGON-overleg om tot een 

harmonisatiekalender te komen. Hierbij worden eventuele dilemma’s/discussies (bijv. als het gaat om 

‘rafelranden’) voorgelegd aan het directieberaad en waar nodig vervolgens aan het bestuur Duo+. 

Individuele gemeenten aanvaarden vervolgens de eventuele impact van de harmonisatie op hun 

werkprocessen en taakuitvoering in eigen huis.  
 

Bij deze (proces)harmonisatie onderkent Duo+, vanuit de afdeling Bedrijfsvoering, de 

gelijkwaardigheid van de partnergemeenten. Daarbij geldt dat de afdeling Bedrijfsvoering ook de 

interne klant (afdelingen Buurt en Burger) als gelijke beschouwt van de tegenhangers van deze 

afdelingen binnen de gemeente Diemen.  



 

 

Op basis van een op te stellen producten- en dienstencatalogus en de daaruit volgende dvo’s (beiden 

eind 2017 gereed, zodat met ingang van 2018 deze in werking kunnen treden) wordt vastgesteld 

welke taken/producten/diensten binnen het ‘basispakket’ vallen en welke worden beschouwd als 

‘pluspakket’. Daar waar gemeenten keuzen maken voor dienstverlening vanuit Duo+ vanuit het 

pluspakket, zal de betreffende gemeente de daaruit volgende kosten voor zijn rekening nemen.  

 

 

12. De doorontwikkeling van Duo+ wordt vormgegeven vanuit het bestaande financiële kader uit de 

meerjarenbegroting 2017-2020. Dit betekent dat bij het huidige takenpakket en gewenste 

kwaliteitsniveau, het financiële kader niet mag worden overschreden. Uitzonderingen hierbij zijn zowel 

autonome externe ontwikkelingen, zoals indexeringen, CAO-effecten en wetswijzigingen als 

wijzigingen in takenpakket en de gewenste kwaliteit. Deze kunnen in de toekomst, mits onderbouwd, 

wél tot aanpassing van het kader leiden. 

 

Tenslotte: de in dit bedrijfsplan benoemde besluiten moeten via de gangbare P&C-producten in acties 

worden vertaald, waarbij bovenstaande geldt. 



1 3. GR Duo+ tekst Bvo met toelichting  

 

 

 

  

Gewijzigde Gemeenschappelijke 

regeling Duo+, met toelichting 

 



 

Inhoud 

Culemborg, 24 april 2017 

 

Drs. Stan van de Laar 

Dr. Johan Posseth 

Dr. Freek van Berkel 

Mr. Mirjam van der Bent-Crezee 
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Gewijzigde tekst Gemeenschappelijke regeling Duo+ 2 

Gewijzigde tekst 

Gemeenschappelijke 

regeling Duo+ 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft: 

 

gelezen het besluit van de raad van de gemeente Diemen d.d. _______________, van de raad van de 

gemeente Uithoorn d.d. _______________ en van de raad van de gemeente Ouder-Amstel d.d. 

_______________, waarin zij toestemming hebben verleend voor het wijzigen van de 

Gemeenschappelijke regeling Duo+, 

 

overwegende dat:  

 

• de betrokken gemeenten vanaf 2013 kansen hebben verkend voor samenwerking op bedrijfsvoering en 

uitvoeringstaken, mede ingegeven door de taken en eisen die op de gemeenten afkwamen en 

afkomen, vergezeld gaande met bezuinigingen, die vragen om krachtig optreden; 

 

• de gemeentebesturen de opgave delen om bestuurlijk en ambtelijk voldoende competent te blijven in 

de toekomst en vanuit deze gezamenlijke opgave elkaar willen versterken door samenwerking; 

 

• de colleges van de betrokken gemeenten de kwetsbaarheid willen verminderen, de kwaliteit van het 

werk willen verhogen en kosten willen besparen;  

 

• de colleges van de betrokken gemeenten dit willen bereiken door een intensieve, structurele ambtelijke 

samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken en dat zij daarvoor de uitvoeringsorganisatie 

Duo+ in het leven hebben geroepen die zij voor onbepaalde tijd diensten laten verlenen; 

 

• de colleges van de betrokken gemeenten elkaar vinden in de waarde die zij hechten aan behoud van 

lokale autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid;  

 

• daarbij geldt dat de menselijke maat hoog in het vaandel staat en dat zaken in de nabijheid van de 

burger georganiseerd moeten blijven; 

 

• dat behoud van eigenheid en de couleur locale en een kernen c.q. wijkgerichte benadering 

uitgangspunt zijn voor de samenwerking; 

 

• dat de gemeenteraden van Diemen Uithoorn en Ouder-Amstel in januari c.q. februari 2014 besluiten 

hebben genomen inzake de Samenwerkingsorganisatie en in separate vergaderingen op 8 januari 2015 

toestemming hebben verleend voor het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Duo+; 

 

• dat de colleges van de gemeente Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel daarop op 8 januari 2015 hebben 

besloten de Gemeenschappelijke regeling Duo+ te treffen, welke regeling op 16 januari 2015 in 

werking is getreden; 

 



 

Gewijzigde tekst Gemeenschappelijke regeling Duo+ 3 

• dat deze regeling gewijzigd is als gevolg van aanpassingen in het takenpakket alsmede als gevolg van 

wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015; 

 

• dat thans de colleges van B&W van de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gebruik wensen 

te maken van de mogelijkheden binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen om het openbaar 

lichaam om te vormen tot een bedrijfsvoeringsorganisatie, waardoor de bestuurlijke slagkracht en de 

rolzuiverheid rondom Duo+ toeneemt; 

 

• dat de gemeenteraden van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel in hun vergaderingen op 

_______________ 2017 toestemming hebben verleend voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke 

regeling Duo+; 

 

gelet op de toepasselijke bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de 

Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet, 

 

besluiten: 

 

de ‘Gemeenschappelijke regeling Duo+’ te wijzigen, zodat de tekst als volgt komt te luiden: 

 
  



 

Gewijzigde tekst Gemeenschappelijke regeling Duo+ 4 

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 

 

Artikel 1   Begripsbepalingen 

 

1. In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 

a. bedrijfsvoeringsorganisatie:  het rechtspersoonlijkheid bezittende bedrijfsvoeringsorganisatie  

 als bedoeld in artikel 2 van deze regeling; 

 

b. bestuur:  het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie zoals bedoeld in  

 artikel 14a van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

c. college(s):  de colleges van burgemeester en wethouders van de  

 deelnemende gemeenten; 

 

d. deelnemer(s): de aan deze regeling deelnemende gemeenten; 

 

e. derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, anders dan een 

 deelnemende gemeente; 

 

f. dienstverleningshandvest:  een handvest op basis waarvan Duo+ taken uitvoert ten  

 behoeve van de deelnemers; 

 

g. dienstverleningsovereenkomst:  overeenkomst die de individuele deelnemers met Duo+ sluiten  

 over de uit te voeren taken en de voorwaarden waaronder dat zal  

 gebeuren; 

 

h. directeur:  de directeur van de bedrijfsvoeringsorganisatie; 

 

i. directieberaad: het overleg tussen de directeur en de gemeentesecretarissen van 

 de deelnemende gemeenten; 

 

j. Duo+: de bedrijfsvoeringsorganisatie die als rechtsopvolger geldt van  

 het openbaar lichaam Duo+; 

 

k. Gedeputeerde Staten:  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland; 

 

l. raad/raden:  de gemeenteraad/gemeenteraden van de deelnemende  

 gemeenten; 

 

m. regeling:  deze gemeenschappelijke regeling;  

 

n. secretaris: de secretaris van het bestuur, zoals bedoeld in artikel 12 van  

  deze regeling; 

 

o. verantwoordingsprotocol:  een protocol waarin de regels zijn vastgelegd omtrent informatie  

 uitwisseling, controle door de deelnemers en verantwoording  

 door Duo+ aan de deelnemers; 

 

p. voorzitter:  de voorzitter van het bestuur, zoals bedoeld in artikel 11 van  

 deze regeling. 
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2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling 

van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden de bedrijfsvoeringsorganisatie en het 

bestuur in de plaats van respectievelijk de gemeente en het college in die artikelen. 

 

 

Artikel 2   Bedrijfsvoeringsorganisatie 

 

1. Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 8, derde lid van de wet, genaamd Duo+.  

 

2. De bedrijfsvoeringsorganisatie is gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel.  
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Hoofdstuk 2  Belangen, taken en bevoegdheden 

 

Artikel 3   Belangen 

 

De regeling wordt getroffen ter uitvoering van beleid en van ondersteunende bedrijfsprocessen van de 

deelnemers alsmede de sturing en toetsing daarvan. Zulks om vanuit bestuurlijke autonomie en 

beleidsvrijheid van de deelnemers gestalte te geven aan een toekomstbestendige, kwalitatief 

hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door de deelnemers opgedragen taken. 

 

 

Artikel 4   Taken 

 

1. Aan Duo+ worden taken opgedragen ter behartiging van de belangen waarvoor de 

gemeenschappelijke regeling is getroffen. De in dit kader voor de deelnemers uit te voeren taken 

worden door het bestuur vastgelegd in een openbaar takenregister. 

 

2. Het bestuur legt, bij unaniem besluit, in een dienstverleningshandvest de voorwaarden vast onder 

welke Duo+ de takenpakketten Bedrijfsvoering en Buurt & Burger, alsmede eventueel maatwerk voor 

de deelnemers uitvoert.  

 

3. De taken, de omvang van de uitvoering en de daaraan verbonden kosten per deelnemer worden in 

dienstverleningsovereenkomsten tussen de individuele deelnemers en Duo+ vastgelegd, 

overeenkomstig de uitgangspunten van deze regeling en het dienstverleningshandvest. 

 

4. Binnen de aan Duo+ opgedragen taken kunnen de volgende één en ondeelbare pakketten worden 

onderscheiden: 

 

Pakket Bedrijfsvoering, bestaande uit de volgende taken: 

a. ICT, informatisering en automatisering  

b. Personeel en Organisatie 

c. Inkoop 

d. Communicatie 

e. Financiën 

f. Juridische zaken 

g. Onderdelen van Interne Dienstverlening 

 

Pakket Buurt & Burger, bestaande uit de volgende taken: 

a. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

b. Dienstverlening 

c. Beheer Openbare Ruimte 

d. Sociale Zaken 

e. Nieuwe uitvoeringstaken Sociaal Domein 

f. Resterende Onderdelen van Interne Dienstverlening 

 

5. De gemeente Diemen draagt de uitvoering van alle taken zoals vermeld onder pakket Bedrijfsvoering 

op aan Duo+. De gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn dragen de uitvoering van alle, onder beide 

pakketten vermelde taken, op aan Duo+. 

 

6. Indien de gemeente Diemen op enig moment het pakket Buurt & Burger wenst af te nemen, is 

daarvoor wijziging van deze regeling vereist. 

 

7. Het is de deelnemers niet toegestaan opgedragen taken in te trekken dan wel te beëindigen, anders 

dan door uit deze regeling te treden. 
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8. Het college van een deelnemer kan het initiatief nemen tot het indienen van een verzoek bij het 

bestuur tot structurele uitbreiding van één van beide, of beide vermelde pakketten. Het bestuur stuurt 

naar aanleiding van het verzoek de colleges van de overige deelnemers ter goedkeuring een voorstel 

tot uitbreiding van het betreffende pakket van Duo+. Het bestuur beslist vervolgens, bij unaniem 

besluit, over de uitbreiding van het pakket Bedrijfsvoering en/of het pakket Buurt & Burger en geeft 

na een positief besluit het bestuur opdracht het takenregister met de nieuwe taak of taken aan te 

vullen. Het bestuur neemt daarbij de procedures en de termijnen als beschreven in het 

dienstverleningshandvest in acht. Deelnemers zijn verplicht de structurele uitbreiding af te nemen, 

met dien verstande dat dit niet voor de gemeente Diemen geldt indien het een uitbreiding van het 

pakket Buurt & Burger betreft. 

 

9. Ieder van de deelnemers kan Duo+ verzoeken tot het leveren van maatwerk. Onder maatwerk wordt 

verstaan werkzaamheden die voortvloeien uit taken, niet behorende tot één van beide hierboven 

vermelde pakketten. Het bestuur beslist over het verzoek op de wijze als opgenomen in het 

dienstverleningshandvest. 

 

10. De uitvoering van de in het vierde lid en het takenregister aangegeven taken start volgens een door 

het bestuur vastgestelde planning. De implementatie van taken kan worden gefaseerd. Het bestuur 

legt de planning vast in het takenregister. 

 

11. Het bestuur kan op verzoek besluiten tot het uitvoeren van werkzaamheden voor derden. Zij zal 

daarbij acht slaan op de uit het aanbestedingsrecht voortvloeiende beperkingen, alsmede op de 

gevolgen, voortvloeiende uit overige wet- en regelgeving.  

 

 

Artikel 5   Algemene bevoegdheidstoedeling 

 

1. De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers bepalen in afzonderlijke mandaat-, 

volmacht en machtigingsbesluiten welke bevoegdheden die samenhangen met de taken zoals vermeld 

in artikel 4 van deze regeling, worden opgedragen aan de directeur. 

 

2. Ondermandaat is toegestaan, tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.  

 

3. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het eerste en tweede lid 

(onder)gemandateerde bevoegdheden. 

 

 

Artikel 6   Kwaliteitsborging 
 

1. Duo+ draagt zorg voor een zorgvuldige en hoogwaardige uitvoering van de taken zoals vermeld in 

artikel 4 van deze regeling en zoals overeengekomen in het dienstverleningshandvest, alsmede in de 

dienstverleningsovereenkomsten. 

 

2. Ter borging van de kwaliteit van de uitvoering worden door het bestuur in overleg met de deelnemers 

kwaliteitsnormen vastgesteld. 
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Hoofdstuk 3  Het bestuur 

 

Artikel 7   Samenstelling bestuur 

 

1. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.  

 

2. De zittingsduur van de leden van het bestuur is gelijk aan de ambtstermijn van deze burgemeesters. 

Bij ontstentenis en na verstrijken van de ambtstermijn, wordt het lid zo nodig vervangen door de 

loco-burgmeester. 

 

3. In het geval een burgemeester binnen zijn ambtstermijn als bedoeld in het vorige lid ontslagen wordt 

of zijn ontslag aanvraagt, vervalt met gelijke ingang het lidmaatschap van het bestuur. De 

desbetreffende deelnemer voorziet in de ontstane vacature. 

 

 

Artikel 8   Werkwijze 

 

1. Het bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en werkzaamheden vast. 

 

2. Het bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als het daartoe heeft besloten 

of als een van de bestuursleden dit verzoekt. 

 

3. De directeur Duo+ en de gemeentesecretarissen van de deelnemers wonen de vergaderingen van het 

bestuur bij. Zij hebben daarin een adviserende stem. 

 

 

Artikel 9  Stemming en besluitvorming 

 

1. Bij de stemming van het bestuur heeft ieder lid één stem.  

 

2. Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen. 

 

3. Van het bepaalde in het tweede lid zijn uitgezonderd besluiten omtrent: 

a. het dienstverleningshandvest; 

b. uitbreiding van een van beide of beide pakketten als bedoeld in artikel 4 van deze regeling; 

c. vaststelling en wijziging van het verantwoordingsprotocol; 

d. vaststelling en wijziging van de begroting; 

e. vaststelling en wijziging van de Nota reserves en voorzieningen;  

f. ingrijpende reorganisatie binnen Duo+; 

g. vaststelling en wijziging van de uittredingsregeling; 

h. vaststelling van het liquidatieplan.  

Over deze besluiten kan enkel bij unanimiteit worden besloten. 

 

 

Artikel 10  Bevoegdheden bestuur 

 

1. Alle bevoegdheden bij of krachtens enige wet van toepassing op de bedrijfsvoeringsorganisatie 

komen toe aan het bestuur. 

 

2. Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 

bepaalde is het bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot: 

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;  

b. het vaststellen van de jaarrekening;  
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c. het vaststellen van de kadernota;  

d. het vaststellen van bestuursrapportages;  

e. het vaststellen van de benodigde verordeningen en nota’s ten behoeve van Duo+;  

f. de aanwijzing van een of meer accountants, bedoeld in artikel 35, zesde lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet; 

g. het beheer van de inkomsten en uitgaven van Duo+;  

h. het vaststellen van rechtspositionele regelingen;  

i. benoeming, schorsing en ontslag van het personeel van Duo+, waaronder tevens de 

directeur en diens plaatsvervanger;  

j. het vaststellen van kaders voor de organisatie in de vorm van een organisatieregeling; 

k. het bepalen van toetredingsvoorwaarden, het doen van voorstel tot een uittredingsregeling 

alsmede het regelen van de gevolgen van uittreding; 

l. het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures, 

het instellen van bezwaar en beroep alsmede het vragen om een voorlopige voorziening;  

m. het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de in artikel 4 van 

deze regeling opgedragen taken van Duo+;  

n. het behartigen van de belangen van Duo+ bij andere overheden, instellingen, bedrijven of 

personen.  

 

3. Het bestuur neemt alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring 

of verlies van recht of bezit van Duo+. 

 

4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel tot de ontbinding daarvan of beëindiging 

van deelneming daaraan. Het bestuur maakt slechts van deze bevoegdheid gebruik indien dat in het 

bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar 

belang en niet voordat de raden een ontwerp is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun 

wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen. 
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Hoofdstuk 4  De voorzitter en de secretaris 

 

Artikel 11  Voorzitter 

 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een lid aan als voorzitter en regelt de vervanging van de voorzitter. 

Het voorzitterschap rouleert eens per twee jaar, tenzij het bestuur anders besluit. Het bestuur stelt 

hiertoe een roulatieschema op.  

 

2. De voorzitter vertegenwoordigt Duo+ in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen 

aan een door hem aan te wijzen persoon.  

 

3. De voorzitter ondertekent de stukken die van het bestuur uitgaan. 

 

4. Indien de deelnemer van waaruit de voorzitter afkomstig is, partij is in een geding waarbij Duo+ 

betrokken is, neemt de plaatsvervangend voorzitter de plaats in van de voorzitter in alle zaken die 

met het geding te maken hebben. 

 

 

Artikel 12  Secretaris 

  

1. De directeur van Duo+ fungeert als secretaris van het bestuur. 

 

2. De secretaris woont de vergaderingen van het bestuur bij. Hij is het bestuur behulpzaam bij de 

vervulling van zijn taak.  

 

3. De secretaris is geen lid van het bestuur. In de vergaderingen van het bestuur heeft hij een 

adviserende stem. 

 

4. De secretaris ondertekent met de voorzitter alle stukken die van het bestuur uitgaan.  

 

5. Het bestuur stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de secretaris. 

 

6. Het bestuur kan bepalen dat de secretaris bij bepaalde (onderdelen van) vergaderingen niet aanwezig 

is. 
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Hoofdstuk 5  Verantwoording  

 

Artikel 13  Informatie- en verantwoordingsplichten 

 

1. Een lid van het bestuur legt aan het college dat hem heeft aangewezen verantwoording af over het 

door hem in het bestuur gevoerde en te voeren beleid, met in achtneming van artikel 16, vijfde lid, 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het lid legt de verantwoording af volgens de bij de 

deelnemer gebruikelijke wijze.  

 

2. Een lid van het bestuur verstrekt het college dat hem heeft aangewezen alle door een of meer leden 

van dat college gevraagde inlichtingen, met inachtneming van artikel 16, vijfde lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. De inlichtingen volgens de bij de deelnemer gebruikelijke wijze 

verstrekt.  

 

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de raden, 

onverminderd het bepaalde in artikel 169 van de Gemeentewet.  

 

4. Het bestuur geeft, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen twee maanden, aan de raden en 

de colleges de door een of meer leden van die raden of colleges schriftelijk gevraagde inlichtingen, 

met in achtneming van artikel 16, vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

5. Het bestuur geeft daarnaast aan de raden ongevraagd alle inlichtingen die de raden voor de 

uitoefening van hun taak nodig hebben. De inlichtingen worden schriftelijk verstrekt. 

 

6. Het bestuur stelt de rekenkamer(commissie)s van de deelnemers afzonderlijk en in samenwerking 

met elkaar in de gelegenheid alle informatie te verkrijgen die voor de wettelijke taakuitvoering nodig 

is, onverminderd het bepaalde in artikel 184 Gemeentewet. 
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Hoofdstuk 6  Organisatie, directeur en personeel 

 

Artikel 14  Organisatie 

 

1. Duo+ heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een directeur. 

 

2. Het bestuur stelt – binnen de uitgangspunten van deze regeling – de kaders en structuur vast voor de 

organisatie van Duo+. 

 

 

Artikel 15  Directeur 

 

1. De directeur is voor het bestuur ambtelijk opdrachtnemer en is eindverantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken van Duo+. Ter uitvoering hiervan draagt de directeur zorg voor de kwaliteit 

van personeel en organisatie, beheer en bedrijfsvoering. 

 

2. De dagelijkse leiding van de organisatie berust bij de directeur. De directeur is tevens bestuurder in 

de zin van de Wet op de ondernemingsraden. 

 

3. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur van Duo+. In spoedeisende gevallen kan 

het bestuur tot schorsing van de directeur overgaan. Het bestuur doet daarvan terstond mededeling 

aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Na ontslag van de directeur wordt zo spoedig 

mogelijk voorzien in de opvulling van de vacature. 

 

4. De directeur is voorzitter van het directieberaad, dat bestaat uit de directeur en de 

gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten.  

 

5. De taken en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een directiestatuut dat door het 

bestuur wordt vastgesteld. In dit directiestatuut wordt ook de invulling van het directieberaad 

geregeld. 

 

6. De directeur informeert minimaal eenmaal per kwartaal het bestuur over de organisatie van Duo+. 

 

7. De directeur evalueert periodiek de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatiestructuur en 

rapporteert daarover aan het bestuur. 

 
 

Artikel 16  Personeel 

 

1. De benoeming, schorsing en ontslag van personeelsleden van Duo+ als ambtenaar, dan wel volgens 

een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, geschiedt door het bestuur met inachtneming van de 

door het bestuur vastgelegde organisatorische kaders en de vastgestelde financiële kaders. 

 

2. Het bestuur regelt de rechtspositie van het personeel van Duo+. Op het personeel is de rechtspositie 

voor gemeenteambtenaren van overeenkomstige toepassing. 

 

3. Het bestuur stelt een regeling vast omtrent de ambtelijke organisatie van Duo+. 
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Hoofdstuk 7  Financiële bepalingen 

 

Artikel 17  Algemene financiële bepalingen 

 

1. De deelnemers dragen er zorg voor dat Duo+ te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan 

al haar verplichtingen jegens derden te voldoen. 

 

2. De kosten van Duo+ worden gedekt uit de bijdragen van de deelnemers, die – afhankelijk van het 

afgenomen takenpakket – uit twee componenten bestaan: 

a. de vergoeding voor het pakket Bedrijfsvoering; 

b. de vergoeding voor het pakket Buurt & Burger.  
 

3. In een door het bestuur vast te stellen bijdrageverordening wordt nader uitgewerkt hoe de hoogte 

van de bijdrage voor de respectievelijke pakketten en wordt berekend en hoe de betaling ervan 

geschiedt. 

 

4. Indien een gemeente weigert deze uitgaven op de gemeentelijke begroting te zetten, doet het 

bestuur onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 

194 en 195 van de Gemeentewet. 

 

 

Artikel 18  Gemeentewet 

 

1. De artikelen 186 tot en met 215 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing voor 

zover daarvan bij of krachtens de wet niet is afgeweken. 

  

2. Het bestuur stelt regels vast voor het financieel beleid, alsmede het financieel beheer en voor de 

inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van 

rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Artikel 212 van de Gemeentewet is hierbij 

van toepassing. 

 

3. Het bestuur stelt regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de 

financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, 

verantwoording en controle wordt voldaan. Artikel 213 van de Gemeentewet is hierbij van toepassing. 

 

4. Het bestuur stelt een regeling vast omtrent de verzekering van gelden van Duo+ tegen benadeling. 

Duo+ verzekert zich tenminste tegen: 

a. burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen; 

b. wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade. 

Als een binnen Duo+ ontstane schade door een verzekering niet wordt gedekt, wordt deze schade 

gedragen door Duo+. 

 

 

  



 

Gewijzigde tekst Gemeenschappelijke regeling Duo+ 14 

Hoofdstuk 8  Begroting, financiële kadernota, rekening en 
jaarverslag 

 

Artikel 19  Kadernota 

 

Het bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, de 

algemene financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijze aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. De algemene financiële en beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de 

bijdrage van de deelnemers aan de regeling, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en 

de prijscompensatie. 

 

 

Artikel 20  Begroting 

 

1. Het bestuur stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op van inkomsten en uitgaven. Besluitvorming 

hierover vindt plaats op basis van unanimiteit.  

 

2. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting met de daarbij behorende aanbiedingsbrief en toelichting ten 

minste acht weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de colleges en de raden van de 

deelnemende gemeenten.  

 

3. Het bestuur zendt het ontwerp van begrotingswijzigingen, met de daarbij behorende toelichting op 

een zodanig tijdstip toe aan de colleges en de raden, dat deze stukken in een normale raadscyclus 

kunnen worden besproken. 

 

4. De ontwerpbegroting wordt door de colleges voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen (digitaal) 

beschikbaar gesteld.  

 

5. De raden kunnen binnen acht weken bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar 

voren brengen.  

 

6. Het bestuur stelt de begroting met de bijbehorende toelichting vast vóór 15 juli van het jaar 

voorafgaande aan dat waarvan de begroting dient.  

 

7. Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 

augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.  

 

8. Terstond na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden, die ter zake 

bij Gedeputeerde Staten zienswijzen naar voren kunnen brengen.  

 

9. Begrotingswijzigingen die niet leiden tot hogere bijdragen voor de deelnemers kunnen door het 

bestuur worden vastgesteld zonder toepassing van het derde lid. Een dergelijke wijziging wordt na 

vaststelling aan de deelnemers toegezonden. 

 

 

Artikel 21  Jaarrekening 

 

1. Het bestuur stelt de rekening van inkomsten en uitgaven vast in het jaar volgende op het jaar waarop 

deze betrekking heeft. Deze jaarrekening gaat vergezeld van een verantwoording en van een verslag 

van een onderzoek naar de deugdegelijkheid van de rekening. 

 

2. Het bestuur zendt voor 15 april van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking 

heeft, een voorlopige jaarrekening aan de raden. 
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3. De raden kunnen bij het bestuur van Duo+ hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar 

voren brengen.  

 

4. Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli 

van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Gedeputeerde 

Staten.  

 

 

Artikel 22  Jaarverslag 

 

Het bestuur draagt elk jaar voor 15 juli zorg voor de samenstelling van een verslag met betrekking tot het 

door Duo+ over het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden. Het bestuur zendt een afschrift van het 

verslag voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

 

 

Artikel 23  Verantwoordingsprotocol 

 

Het bestuur stelt bij unaniem besluit een verantwoordingsprotocol vast, waarbij de informatie-uitwisseling 

tussen deelnemers en Duo+, de controlebevoegdheden van de deelnemers alsmede de wijze waarop 

Duo+ verantwoording aflegt aan de deelnemers staat omschreven. 

 

 

Artikel 24  Reserves en voorzieningen 

 

1. Reserves en voorzieningen worden overeenkomstig de door het bestuur daartoe uitgevaardigde 

richtlijnen gevormd. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de door het bestuur bij unanimiteit vast te 

stellen Nota reserves en voorzieningen. 

 

2. De Nota, als bedoeld in het eerste lid, wordt voorafgaand aan de vaststelling voorgelegd aan de 

raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen binnen acht weken hun wensen en 

bedenkingen kenbaar maken aan het bestuur. 

 
 

  



 

Gewijzigde tekst Gemeenschappelijke regeling Duo+ 16 

Hoofdstuk 9 Archief 

 

Artikel 25  Zorg voor het archief en bewaarplaats 

 

1. Het bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van Duo+. Dit 

overeenkomstig een door het bestuur, met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995, vast 

te stellen regeling (de Archiefverordening). Deze verordening wordt medegedeeld aan Gedeputeerde 

Staten. 

 

2. Voor de door de deelnemers gemandateerde taken berust de zorg voor de desbetreffende 

archiefbescheiden bij deze gemeenten. 

 

3. De archivaris van de deelnemers is belast met het toezicht op de bewaring en beheer van de 

archiefbescheiden van de gemandateerde taken. 

 

4. De archivaris van Duo+ is belast met het toezicht op de bewaring en beheer van de 

archiefbescheiden van Duo+. 

 

5. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over 

te brengen archiefbescheiden van de gemandateerde taken, is aangewezen de archiefbewaarplaats 

van de deelnemers. 

 

6. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over 

te brengen archiefbescheiden van Duo+ wijst het bestuur een archiefbewaarplaats aan. 
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Hoofdstuk 10 Geschillen en klachten 

 

Artikel 26  Geschillen 

 

1. Indien er tussen Duo+ en een van de deelnemers een geschil ontstaat over de toepassing van deze 

regeling, treden het bestuur en het college van de deelnemer in overleg om het geschil te verkennen 

en op te lossen. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dat stelt. 

 

2. Indien dit overleg niet binnen twee maanden tot een oplossing leidt, benoemen het bestuur en het 

college van de deelnemer elk een onafhankelijk deskundige. Gezamenlijk benoemen beide 

deskundigen een derde deskundige die tevens als voorzitter van de daarmee ingestelde 

geschillencommissie optreedt.  

 

3. De geschillencommissie regelt zelf de wijze waarop zij haar advies tot stand brengt. 

 

4. Na ontvangst van het advies treden partijen nogmaals in overleg om te trachten tot een oplossing van 

het geschil te komen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is elk der partijen vrij het geschil 

overeenkomstig artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor te leggen aan 

Gedeputeerde Staten, voor zover zij niet behoren tot die vermeld in artikel 112 van de Grondwet. 

 

 

Artikel 27  Klachten 

 

Het bestuur stelt, met inachtneming van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht een interne 

klachtenregeling vast. 
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Hoofdstuk 11 Toetreding, wijziging, uittreding en opheffing 

 

Artikel 28  Toetreding 

 

1. Tot deze regeling kunnen uitsluitend colleges van andere gemeenten toetreden. 

 

2. Toetreding tot deze regeling vindt plaats bij daartoe strekkende besluiten van de colleges alsmede het 

college van de potentieel deelnemende gemeente. Voor toetreding is wijziging van deze regeling 

nodig conform artikel 29 van deze regeling. 

 

3. Het bestuur kan aan de toetreding voorwaarden verbinden. 

 

4. De toetreding treedt in werking op een in overleg tussen het bestuur en de toetredende deelnemer te 

bepalen tijdstip, dat niet ligt vóór het tijdstip waarop de in het eerste lid genoemde besluiten zijn 

genomen en bekendgemaakt.  

 

 

Artikel 29  Wijziging 

 

1. Een voorstel tot wijziging van deze regeling kan worden gedaan door het bestuur of door een of 

meerdere colleges. In het laatste geval wordt een voorstel ingediend bij het bestuur, die dit voorstel, 

vergezeld van een advies, aan de colleges van de overige deelnemers ter besluitvorming aanbiedt.  

 

2. De regeling wordt gewijzigd bij unaniem besluit van de colleges. 

 

3. De colleges besluiten niet tot wijziging dan nadat zij ingevolge artikel 1, tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen toestemming hebben gekregen van hun raden.  

 

 

Artikel 30  Uittreding 

 

1. Een deelnemer kan uittreden door toezending van het daartoe strekkend besluit van haar college aan 

het bestuur, na verkregen toestemming van de raad van de deelnemer. Alvorens een deelnemer tot 

besluitvorming komt zoals hier bedoeld, wordt eerst over het voornemen overleg gepleegd met de 

andere deelnemers. In dit voornemen worden de motieven gegeven op grond waarvan de deelnemer 

wenst uit te treden. 

 

2. De algemene uitgangspunten en voorwaarden met het oog op de uittreding door een deelnemer 

worden geregeld in een uittredingsregeling.  

 

3. De uittredingsregeling als bedoeld in het tweede lid wordt door het bestuur bij unanimiteit 

vastgesteld. Alvorens het bestuur de uittredingsregeling vaststelt, zendt het bestuur het voorstel voor 

de uittredingsregeling toe aan de raden van de deelnemers. De raden van de deelnemers kunnen 

gedurende acht weken hun zienswijzen over het voorstel voor de uittredingsregeling bij het bestuur 

indienen. Het bestuur voegt de ingediende zienswijzen bij het voorstel voor de uittredingsregeling. 

 

4. Het bestuur besluit binnen zes maanden na ontvangst van het besluit zoals bedoeld in het eerste lid 

over de financiële verplichtingen alsmede de overige gevolgen van de uittreding door een deelnemer 

in een uittredingsplan. 
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5. Het bestuur stelt de datum van uittreding vast. Deze datum ligt niet eerder dan na 12 maanden vanaf 

de datum waarop het besluit tot uittreding van het college van de deelnemer aan het bestuur bekend 

is gemaakt. Een besluit tot uittreding kan op zijn vroegst op 1 januari 2020 bij het bestuur kenbaar 

worden gemaakt. Voor uittreding is wijziging van deze regeling nodig conform artikel 29 van deze 

regeling. 

 

 

Artikel 31  Opheffing 

 

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende en unanieme besluiten van de colleges van 

alle deelnemers, na verkregen toestemming van de raden.  

 

2. Het bestuur stelt een datum vast waarbij de opheffing van toepassing wordt. 

 

3. Het bestuur regelt de gevolgen van de opheffing en stelt daartoe op basis van unanimiteit, binnen zes 

maanden na besluitvorming, een liquidatieplan vast. De gevolgen van de liquidatie worden per 

deelnemer berekend naar evenredigheid van de omvang van het afgenomen takenpakket, de bijdrage 

aan de regeling, en het beslag op de personeelsformatie. Het plan bevat tevens een personeelsplan. 

 

4. Alle rechten en verplichtingen van deze regeling die resteren na uitvoering van het liquidatieplan gaan 

bij vereffening over naar de deelnemers, naar evenredigheid van de grootte van hun bijdrage aan de 

regeling in het jaar voorafgaande aan de opheffing. 

 

5. Duo+ en daaronder vallende organen blijven, zo nodig, na het tijdstip van de opheffing in functie 

totdat de liquidatie is afgerond.  

 

 

Artikel 32  Evaluatie 

 

Het functioneren van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt periodiek geëvalueerd. Het bestuur bepaalt de 

wijze waarop dit plaatsvindt en stelt het evaluatierapport vast. De evaluatie vindt voor het eerst plaats 

voor het einde van 2018 en vervolgens tenminste om de vijf jaar. 
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Hoofdstuk 12  Slotbepalingen 

 

Artikel 33  Duur 

 

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

 

Artikel 34  Onvoorziene gevallen  

 

In alle gevallen waarin deze regeling of de Wet gemeenschappelijke regelingen niet voorziet, beslist het 

bestuur.  

 

 

Artikel 35  Inzenden regeling en bekendmaking  

 

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel zendt deze regeling 

aan Gedeputeerde Staten.  

 

2. Het college zoals genoemd in het eerste lid draagt tevens zorg voor bekendmaking van deze regeling 

overeenkomstig artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

3. Het eerste en tweede lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging of opheffing van deze regeling, 

alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.  

 

 

Artikel 36  Inwerkingtreding  

 

De gewijzigde regeling treedt in werking een dag na bekendmaking. 

 

 

Artikel 37  Citeerwijze 

 

De regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke regeling Duo+’.  

 

 

 

Diemen, _____________ 

het college van burgemeester en wethouders van Diemen 

 

 

 

_______________________ ________  _______________________ ________ 

secretaris            burgemeester 

 

 

Uithoorn, _____________ 

het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn 

 

 

 

_______________________ ________  _______________________ ________ 

secretaris            burgemeester 
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Ouder-Amstel, _____________ 

het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel 

 

 

 

_______________________ ________  _______________________ ________ 

secretaris            burgemeester 
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Gewijzigde toelichting op 

Gemeenschappelijke 

regeling Duo+ 

Algemene toelichting 

Met de intrede van de herziene Wgr is door de wetgever tegemoetgekomen aan de wens van gemeenten 

om een ‘lichtere juridische vorm’ voor samenwerking tussen gemeenten in het leven te roepen. De 

bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo) is daartoe de nieuwe juridische vorm mét rechtspersoonlijkheid binnen 

de Wgr. De bvo biedt gemeenten de gelegenheid om de samenwerking vorm te geven onder één bestuur 

(ongeleed), in plaats van onder een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur (geleed). Bovendien wordt 

met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Duo+ beoogd meer rolzuiverheid te creëren in 

termen van bestuurlijk opdrachtgeverschap (colleges) en eigenaarschap (bestuur Duo+). 

 

Alle drie de gemeenten laten bedrijfsvoeringstaken uitvoeren door Duo+ (het pakket Bedrijfsvoering). 

Ouder-Amstel en Uithoorn hebben ook taken ingebracht op het terrein van Vergunningverlening, Toezicht 

en Handhaving, Dienstverlening, Beheer Openbare Ruimte, Sociale Zaken en Nieuwe uitvoeringstaken in 

het sociaal domein (het pakket Buurt & Burger). De (bestuurlijke) afspraken hierover zijn vastgelegd in 

deze gemeenschappelijke regeling, aangevuld met enkele andere documenten: het 

dienstverleningshandvest, de dienstverleningsovereenkomsten en de bijdrageverordening. Het levert de 

volgende set aan documenten op. 

 

 
 

 



 

Gewijzigde toelichting op Gemeenschappelijke regeling Duo+ 23 

Gemeenschappelijke regeling 

De juridische basis van Duo+ is vastgelegd in de ‘Gemeenschappelijke regeling Duo+’. De regeling regelt 

dat wat in juridische zin geregeld moet worden rondom de samenwerking. Tegelijk laat zij ruimte, waar 

dat mogelijk en wenselijk is, zodat de organisatie flexibel blijft en afspraken in afzonderlijke verordeningen 

kunnen worden vastgelegd.  

 

In de Gemeenschappelijke regeling Duo+ zijn, op een enkele uitzondering na en om misverstanden te 

voorkomen, alleen bepalingen opgenomen, waarvan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt 

dat dat deze onderwerpen moeten worden geregeld in de regeling of waarvan niets is bepaald in de Wgr. 

Dit impliceert niet dat voor de gemeenschappelijke regeling geen andere regels gelden; de Wgr stelt nog 

meer regels voor de regeling en de werking van de bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo). Deze zijn niet 

opgenomen in de regeling. Enerzijds wordt daarmee beoogd de regeling niet te omvangrijk te maken. 

Anderzijds behoeft bij eventuele wetswijzigingen in de Wgr de gemeenschappelijke regeling op die punten 

niet te worden gewijzigd. 

 

In de gemeenschappelijke regeling ligt vast welke taken Duo+ voor welke gemeente uitvoert. De nadere 

omschrijving ervan staat in het takenregister. De drie gemeenten willen met elkaar een duurzame 

samenwerking tot stand brengen. De gemeenschappelijke regeling is daarom voor onbepaalde tijd 

aangegaan. Hieruit vloeit logischerwijs voort, dat ook de afspraken over de taken die Duo+ op basis van 

de raadsbesluiten voor de drie gemeenten gaat uitvoeren voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Dit 

waarborgt zowel de belangen van de drie gemeenten als van Duo+. Daarbij wordt de startsituatie die 

volgt uit de resp. raadsbesluiten vastgezet; er is dus gekozen voor een gesloten systeem. Dat heeft de 

volgende consequenties: 

 De dienstverlening op het terrein van zowel Bedrijfsvoering als Buurt & Burger zijn integrale pakketten; 

er kunnen niet bepaalde delen van deze pakketten worden afgenomen. 

 Wanneer de drie gemeenten meer taken door Duo+ willen laten uitvoeren moet de 

gemeenschappelijke regeling op het punt van de taken (artikel 4) worden gewijzigd; dit vereist een 

unaniem besluit van de drie colleges, die daarvoor de voorafgaande toestemming nodig hebben van 

hun raad. 

 Wanneer Diemen in de toekomst ook Buurt & Burger door Duo+ wil laten uitvoeren moet de 

gemeenschappelijke regeling op het punt van de taken (artikel 4) worden gewijzigd; dit vereist een 

unaniem besluit van de drie colleges, die daarvoor voorafgaande toestemming nodig hebben van de 

raden. 

 Wanneer een andere, vierde gemeente wil toetreden tot Duo+ vergt dat een wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling en geldt het unanimiteits- en goedkeuringsvereiste opnieuw. 

 Wanneer een gemeente de dienstverlening door Duo+ wenst te beëindigen moet deze gemeente uit de 

gemeenschappelijke regeling treden en de daardoor ontstane gevolgschade voor Duo+ of de beide 

andere gemeenten compenseren. 

 

De drie gemeenten staan dus samen aan het roer bij belangrijke beslissingen en colleges en raden hebben 

daarin elk een eigen rol en verantwoordelijkheid. 

 

In de voorheen geldende Gemeenschappelijke regeling Duo+ was een adviescommissie ingesteld voor 

advisering over voorstellen aangaande Buurt en Burger. Dit was mogelijk doordat er sprake was van 

openbaar lichaam (vgl. art. 24 Wgr). Met de keuze voor een bedrijfsvoeringsorganisatie is het instellen 

van een adviescommissie in de zin van de Wgr niet meer mogelijk. Om recht te doen aan het gegeven dat 

Diemen de uitvoering van taken van het pakket Buurt en Burger niet heeft opgedragen aan Duo+, geldt 

het volgende. Bij stemming en besluitvorming is de bestuurder van Diemen zich bewust van zijn/haar 

positie op het moment dat voorstellen aangaande afdelingen Buurt en Burger op de agenda staan: op te 

vangen door een deel A (drie gemeenten) en een deel B (twee gemeenten) op de bestuurlijke agenda. Als 

besluiten aangaande de afdelingen Buurt en Burger impact hebben op de begroting en/of de continuïteit 

van Duo+, zal de bestuurder van Diemen als volwaardig lid van het bestuur Duo+ acteren. 
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De uitvoering van taken vindt plaats via mandaat, niet doormiddel van de delegatiefiguur. Gebruikmaking 

van mandaat houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken uiteindelijk blijft liggen bij 

de verschillende colleges en burgemeesters. Als gevolg daarvan kunnen de gemeenteraden de colleges 

ook blijven aanspreken op hun (in mandaat) genomen besluiten.  

 

In de gemeenschappelijke regeling zijn geen raadsbevoegdheden ingebracht. In de regeling zijn wel 

enkele bepalingen opgenomen die de raden van de deelnemende gemeenten een formele positie geven. 

Beleidssturing controle en beïnvloeding door de gemeenteraden zijn hiermee gewaarborgd. 

 

Bijdrageverordening, begroting 

De bestuurlijke afspraak is ook, dat Diemen niet mee betaalt of mee deelt in de risico’s en eventuele 

tekorten op de dienstverlening op het terrein van Buurt & Burger. Dit is vastgelegd in de 

bijdrageverordening. Daarin is een splitsing gemaakt in de verschuldigde vergoeding voor het pakket 

Bedrijfsvoering en het pakket Buurt & Burger en is een vrijwaringsclausule voor Diemen opgenomen voor 

kosten, risico’s en aansprakelijkheden op het pakket Buurt & Burger. De hoogte van de verschuldigde 

vergoeding volgt uit de begroting van Duo+. 

 

Dienstverleningshandvest, dienstverleningsovereenkomst 

Omdat de condities waaronder en de manier waarop Duo+ de dienstverlening voor de drie gemeenten 

verzorgt identiek is, wordt gewerkt met een dienstverleningshandvest waarin deze afspraken worden 

vastgelegd. Deze afspraken gelden voor alle drie de gemeenten. Omdat de taken die worden uitgevoerd 

voor de drie gemeenten en de intensiteit waarmee dat gebeurt verschillen worden deze vastgelegd in de 

dienstverleningsovereenkomst die Duo+ met elke gemeente afsluit. 

 

 

Artikelsgewijze toelichting  

Hieronder is een toelichting op de artikelen uit de Gemeenschappelijke regeling Duo+ opgenomen. Daarin 

wordt meerdere malen verwezen naar bepalingen uit de Wgr.  

 

Artikel 1   Begripsbepalingen  

In dit artikel is de meest van belang zijnde begrippen met bijbehorende definities opgenomen die in de 

gehele gemeenschappelijke regeling voorkomen. De begrippen moeten steeds met deze definities in het 

achterhoofd gelezen worden. De voorzitter is apart gedefinieerd omdat, anders dan bij een openbaar 

lichaam (art. 12 Wgr), de bedrijfsvoeringsorganisatie geen voorzitter kent als apart orgaan. Wel kan een 

voorzitter aan worden gewezen voor de vergaderingen van het bestuur. Om niet steeds ‘voorzitter van het 

bestuur’ te hoeven uitschrijven is deze begripsbepaling opgenomen. 

 

Artikel 2   Bedrijfsvoeringsorganisatie  

Dit artikel betreft de instelling van de rechtspersoon, de bedrijfsvoeringsorganisatie (art. 8 lid 3 Wgr). De 

bedrijfsvoeringsorganisatie is genaamd ‘Duo+’. Deze bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ geldt als 

rechtsopvolger van het openbaar lichaam Duo+. 

 

Het artikel benoemt ook de vestigingsplaats. Met het benoemen van de juridische vestigingsplaats is 

duidelijk welk provinciebestuur toezichthouder is, welke rechter bevoegd is van geschillen kennis te 

nemen, welke gemeente de bekendmaking dient te verzorgen, etc. De vestigingsplaats heeft geen enkele 

relatie met de huisvesting van Duo+; dit is een vrije keuze van de deelnemende gemeenten. 

 

Gekozen is voor Ouderkerk aan de Amstel als vestigingsplaats, liggend binnen de gemeente Ouder-Amstel. 

Deze plaats is geografisch gezien het centrum van het samenwerkingsgebied. 

 

Artikel 3   Belang  

Een gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ter behartiging van een of meer belangen van de 

betrokken gemeenten (art. 1 lid 1 Wgr). De belangen waarvoor de gemeenschappelijke regeling wordt 
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getroffen, moeten in de gemeenschappelijke regeling zelf zijn opgenomen (art. 10 lid 1 Wgr). Met het in 

art. 3 beschreven belang wordt aangesloten bij de visie van de deelnemende gemeenten op Duo+. 

 

Artikel 4   Taken 

Bij een bedrijfsvoeringsorganisatie mag het slechts gaan om ondersteunende en uitvoerende taken (art. 8 

lid 3 Wgr). In dit artikel wordt het takenpakket van Duo+ benoemd, dat dan ook ondersteunende en 

uitvoerende taken betreft. Beleidsvoorbereiding kan ook worden gevat onder het begrip ‘ondersteunende 

en uitvoerende taken’. Besluitvorming en vaststelling van het beleid vindt immers niet plaats binnen het 

bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, maar is en blijft belegd bij de bestuursorganen (burgemeester, 

college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad) van de drie zelfstandig blijvende gemeenten. 

 

In deze bepaling zijn de gebieden benoemd waarvan de taakuitvoering door Duo+ wordt gedaan. Een 

nadere omschrijving van de taken is opgenomen in het takenregister. 

 

In lid 11 is opgenomen dat Duo+ taken kan uitvoeren voor derden, indien het bestuur daartoe op verzoek 

besluit. Met het oog op de aanbestedingsregels is in lid 2 van art. 4 bepaald dat de colleges niet kunnen 

besluiten tot de uitvoering van taken voor derden indien dat ertoe leidt dat Duo+ niet meer valt aan te 

merken als een inbestedende dienst voor de gemeenten.  

 

Artikel 5   Bevoegdheden 

Art. 10 lid 2 Wgr vereist dat de gemeenschappelijke regeling bepaalt welke bevoegdheden bij het treffen 

van de gemeenschappelijke regeling door de deelnemende colleges worden overgedragen aan de 

bedrijfsvoeringsorganisatie. 

 

Er worden in deze gemeenschappelijke regeling geen bevoegdheden middels delegatie overgedragen. De 

daartoe bevoegde bestuursorganen van de gemeenten zullen in afzonderlijke mandaat, volmacht en 

machtigingsbesluiten bepalen welke bevoegdheden opgedragen worden aan de directeur van Duo+ 

(ondermandaat is mogelijk). Dit geldt ook voor de bevoegdheid tot aanwijzing van geattribueerde 

ambtenaren. 

 

Door te kiezen voor mandatering in plaats van delegatie blijven de oorspronkelijke bestuursorganen (de 

colleges) verantwoordelijk. Daarmee kan couleur locale ook tot uitdrukking komen: de directeur van Duo+ 

tekent namens de desbetreffende deelnemer. Als mandaatgevers beschikken de colleges over de 

mogelijkheid om per geval of in het algemeen instructies te geven ter zake van de uitoefening van de 

gemandateerde bevoegdheid (art. 10:6 lid 1 Awb). Daarnaast kan elk college om inlichtingen vragen over 

de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid (art. 10:6 lid 2 Awb).  

 

De instructiemogelijkheid en het inlichtingenrecht gelden ook ten aanzien van de uitoefening door 

ambtenaren met geattribueerde bevoegdheden (art. 10:22 Awb). Deze ambtenaren beschikken ieder over 

bevoegdheden die hen bij of krachtens de wet rechtsreeks toekomen. 

 

Om overzicht te houden over de (onder)gemandateerde bevoegdheden, is in lid 3 opgenomen dat 

hiervoor een mandaatregister wordt bijgehouden. 

 

Artikel 6  Kwaliteitsborging 

Duo+ moet zorgen voor een zorgvuldige en hoogwaardige uitvoering van de taken. In dat verband 

worden door het bestuur kwaliteitsnormen vastgesteld. 

 

Artikel 7  Samenstelling 

Dit artikel gaat over de samenstelling van het bestuur en de plaatsvervanging van bestuurders. Dit moet 

in de gemeenschappelijke regeling geregeld worden (art. 10 lid 3 Wgr). Daarbij is rekening gehouden met 

de wettelijke bepaling dat de leden van het bestuur door en uit de deelnemende colleges van 

burgemeester en wethouders moeten worden aangewezen (art. 14a Wgr). Er is voor gekozen om ieder 

college een lid – de burgemeester – aan te laten wijzen (lid 1). 
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Mocht het voorkomen dat een lid van het bestuur verhinderd is, dan kan dat lid vervangen worden door 

de door het betreffende college aangewezen plaatsvervanger (de loco-burgemeester). De zittingsduur van 

de leden van het bestuur en hun vervangers hangt samen met hun ambtstermijn. Dit komt tot uitdrukking 

in het tweede en derde lid. 

 

Artikel 8  Werkwijze 

Het bestuur dient een reglement van orde vast te stellen. Dit is, in tegenstelling tot het openbaar lichaam 

(art. 22 lid 1 Wgr jo. art. 16 Gemeentewet), op basis van de Wgr geen verplichting voor de 

bedrijfsvoeringsorganisatie. Er is echter toch gekozen voor een regelement van orde, omdat het 

duidelijkheid en kaders biedt voor de vergaderingen van het bestuur en zijn andere werkzaamheden. In 

het reglement van orde kunnen onder andere bepalingen met betrekking tot openbaarheid worden 

opgenomen. Hierbij zijn de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet 

leidend. 

 

Het bestuur moet de regels uit de Wgr zelf (art. 22 lid 2 Wgr) over het minimale aantal vergaderingen 

volgen, namelijk een minimum van twee vergaderingen per jaar. Aanvullend daarop is in lid 2 bepaald dat 

het bestuur tevens vergadert indien en of meer leden van het bestuur - hieronder tevens te verstaan de 

voorzitter - daarom verzoekt. 

 

De directeur Duo+ en de gemeentesecretarissen zijn als ambtelijk opdrachtgever bij de formele 

besluitvorming in het bestuur als adviseurs aanwezig. Zij hebben daarin geen formele stem. 

 

Artikel 9  Stemming en besluitvorming 

Elk lid van het bestuur heeft één stem zodat er sprake is van een gelijke stemverdeling over de drie 

gemeenten (één stem per gemeente). Door de gehanteerde stemverhouding, die uitgaat van een gelijke 

stemverdeling tussen de gemeenten, wordt de samenwerkingsgedachte achter de regeling benadrukt. 

 

Besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats op basis van gewone meerderheid stemmen, tenzij het een 

onderwerp betreft waarvoor op grond van lid 3 unanimiteit van stemmen geldt. Van unanimiteit spreekt 

men als alle stemmen voor of alle stemmen tegen zijn. Een besluit is dan unaniem aangenomen of 

afgewezen.  

 

Bij stemming en besluitvorming is de bestuurder van Diemen zich bewust van zijn/haar positie op het 

moment dat voorstellen aangaande afdelingen Buurt en Burger op de agenda staan. Dit is op te vangen 

door een deel A (drie gemeenten) en een deel B (twee gemeenten) op de bestuurlijke agenda. Als 

besluiten aangaande de afdelingen Buurt en Burger impact hebben op de begroting en/of de continuïteit 

van Duo+, zal de bestuurder van Diemen als volwaardig lid van het bestuur Duo+ acteren. 

 
Artikel 10  Bevoegdheden bestuur  

In lid 1 van dit artikel is bepaald dat alle bevoegdheden bij of krachtens enige wet van toepassing op 

Duo+ toekomen aan het bestuur.  

 

Art. 10 lid 2 Wgr bepaalt dat de regeling aangeeft welke bevoegdheden de besturen van de deelnemende 

gemeenten aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie hebben overgedragen. In deze regeling is 

er geen sprake van overdracht van bevoegdheden middels delegatie. Het bestuur beschikt over 

bevoegdheden die aan het bestuur zijn geattribueerd of gemandateerd. Omwille van overzicht en 

duidelijkheid zijn in lid 2 de bevoegdheden die het bestuur in ieder geval heeft, op een rij gezet. Voor het 

merendeel betreffen dat bevoegdheden die ook elders in de regeling zijn opgenomen.  

 

Alle bevoegdheden moeten gelezen worden in directe relatie tot het samenwerkingsverband. Zo wordt 

met ‘de begroting’ (sub a) de begroting van Duo+ bedoeld en zien de rechtspositionele regelingen (sub h) 

enkel op rechtspositionele regelingen betreffende het personeel van Duo+. Ook de verordeningen (sub e) 

hebben enkel betrekking op de verordeningen die specifiek voor de organisatie van Duo+ zijn bedoeld, 
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zoals de financiële verordeningen. Zodoende omvat lid 2 sub e niet verordeningen die rechtstreeks 

verband houden met de beleidsvelden. Dergelijke verordeningen worden door de individuele gemeenten 

vastgesteld.  

 

Met lid 4 heeft het bestuur de mogelijkheid om te besluiten tot de oprichting van en de deelneming in 

privaatrechtelijke rechtspersonen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de 

behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Op grond van art. 31a Wgr is hiervoor vereist 

dat de regeling in deze mogelijkheid voorziet als het bestuur hiertoe wil besluiten. De mogelijkheid om 

deel te nemen in stichtingen etc. geeft flexibiliteit bij de uitvoering van taken binnen Duo+. De 

gemeenteraden kunnen bij een voornemen daartoe, wensen en bedenkingen indienen.  

 

Artikel 11  Voorzitter 

Het bestuur wijst uit zijn midden een lid als voorzitter aan, die de leiding heeft over de vergaderingen van 

het bestuur. Dit voorzitterschap (en de vervanging ervan) rouleert in beginsel tweejaarlijks per 1 januari 

tussen de leden van het bestuur. 

 

Het bestuur bepaalt hoe de voorzitter bij afwezigheid vervangen wordt.  

 

Op grond van lid 3 ondertekent de voorzitter de stukken die van het bestuur uitgaan. In artikel 12 lid 4 is 

aangegeven dat de stukken medeondertekend worden door de secretaris van bestuur.  

 

Artikel 12  Secretaris 

De functie van secretaris van bestuur wordt vervuld door de directeur van Duo+.  

 

De secretaris ondertekent mede de stukken die van het bestuur uitgaan. In artikel 9 is aangegeven dat de 

voorzitter de stukken van het bestuur ondertekent. Het is aan het bestuur om verdere invulling te geven 

aan de functie van secretaris (lid 5). 

 

Artikel 13  Informatie- en verantwoordingsplichten  

Dit artikel werkt de informatie- en verantwoordingsplichten van art. 16 t/m 19 Wgr uit. Dat betekent dat 

het bestuur als orgaan alleen inlichtingen hoeft te verschaffen en dat ieder individueel lid verantwoording 

moet afleggen aan het college dat hem heeft aangewezen en aan de eigen raad. In dat kader moet ieder 

lid ook alle inlichtingen verschaffen die hem gevraagd worden.  

 

Aanvullend op de informatie- en verantwoordingsplichten van art. 16 t/m 19 Wgr, is met lid 5 een actieve 

inlichtingenplicht opgenomen. Deze sluit aan op art. 169 lid 2 van de Gemeentewet. Daardoor ontvangen 

de raden niet alleen inlichtingen op het moment dat zij erom verzoeken, maar ook op het moment dat het 

bestuur dat in het kader van lid 5 nodig acht. 

 

Er is voor gekozen geen specifieke procedure in verband met informatie- en verantwoordingsplicht te 

regelen. Het heeft de voorkeur de binnen de verschillende deelnemers gebruikelijke procedures te 

gebruiken. 

 

Artikel 14  Organisatie 

De directeur is hoofd van de ambtelijke Duo+ organisatie.  

 

 

Artikel 15  Directeur 

De directeur is ambtelijk formeel eindverantwoordelijk voor de prestaties in de bedrijfsvoering van Duo+. 

De directeur treedt vanuit die hoedanigheid op als Wor-bestuurder van Duo+ in de zin van art. 1 onder e 

Wet op de ondernemingsraden (Wor). De directeur is tevens voorzitter van het directieberaad. 
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Conform dit artikel worden de taken en bevoegdheden van de directeur vastgelegd in het directiestatuut 

dat door het bestuur wordt vastgesteld. De samenwerkingsrelatie tussen de gemeentesecretarissen als 

ambtelijke opdrachtgevers en de directeur wordt daarin eveneens aangegeven. 

 

Artikel 16  Personeel  

De bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ heeft personeel in dienst. Benoeming, schorsing en ontslag van 

personeelsleden van Duo+ behoort tot de bevoegdheden van het bestuur (lid 1). Dit geldt ook voor het 

regelen van de rechtspositie van de ambtenaren (lid 2). Deze bevoegdheden kunnen gemandateerd 

worden aan de directeur. Op het personeel in dienst van Duo+ zijn de rechtspositieregelingen van de 

sector gemeenten (CAR-UWO) van toepassing.  

 

Artikel 17 t/m 24   Algemeen 

De artikelen 17 tot en met 24 van de regeling hebben betrekking op de financiën van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie. Voor een goed begrip van deze bepalingen is het volgende van belang.  

 

In de artikelen 17 t/m 24 van de regeling wordt aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de 

bevoegdheid toegekend tot vaststelling van verschillende documenten (verordeningen, kadernota, 

begroting en jaarrekening). Deze bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn wettelijk verankerd in de 

Wet gemeenschappelijke regelingen. Aanvullend hierop is bepaald dat het bestuur een Nota reserves en 

voorzieningen vaststelt. 

 

Het gaat hier nadrukkelijk niet om de bevoegdheid tot vaststelling van, bijvoorbeeld, de 

gemeentebegroting. De bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het bestuur heeft betrekking op de 

bedrijfsvoeringstaken (personeel, informatievoorziening, organisatie, administratieve organisatie, 

communicatie, huisvesting en de daarmee samenhangende financiële aspecten) van Duo+. Als het gaat 

om de beleidsinhoudelijke kaders en de daarin te maken keuzes berust de verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid volledig en onverkort bij de individuele colleges en gemeenteraden.  

 

Artikel 17  Algemene financiële bepalingen 

Dit artikel bevat een aantal algemene financiële bepalingen. Duo+ moet over voldoende middelen 

beschikken om aan zijn verplichtingen jegens derden te voldoen (art. 35 lid 6 Wgr jo. art. 194 

Gemeentewet). Om die reden moeten gemeenten verplicht meewerken aan de uitvoering van de 

begroting (art. 10a Wgr jo. art. 194 en 195 Gemeentewet).  

 

Dit artikel beschrijft de twee componenten waaruit de bijdrage van de deelnemers maximaal bestaat, 

afhankelijk van het ondergebrachte takenpakket (lid 2). Het bestuur stelt een bijdrageverordening vast 

waarin dit nader wordt uitgewerkt (lid 3). Bij de verplichtingen aan derden (zie lid 1) gaat het bijvoorbeeld 

om kosten als salaris- en huisvestingslasten en inkoopcontracten. 

 

Artikel 18  Gemeentewet  

Op de financiën van de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn de genoemde artikelen uit de Gemeentewet van 

overeenkomstige toepassing (art. 35 lid 6 Wgr). Dat is in dit artikel herhaald. Met de toepassing van de 

Gemeentewet is ook het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing.  

 

Ingevolge de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet dient het bestuur een (of meerdere) 

verordening(en) vast te stellen waarin de uitgangspunten van het financiële beleid zijn opgenomen 

alsmede regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van Duo+, 

inclusief regels over de wijze van de controle daarop.  

 

Artikel 19  Kadernota  

Dit artikel is gebaseerd op art. 34b Wgr.  
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Artikel 20  Begroting  

Dit artikel beschrijft de gang van zaken rondom de voorbereiding en de vaststelling van de begroting van 

Duo+. De termijn van indiening van de ontwerpbegroting of -wijziging is afgestemd op de wijziging 

dienaangaande in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de notitie Planning en Controlfunctie SSO. 

 

Het begrotingsjaar valt samen met het kalenderjaar, overeenkomstig art. 189 lid 4 Gemeentewet. De 

overige leden van dit artikel zijn gebaseerd op art. 34 en 35 Wgr.  

 

Artikel 35 lid 5 Wgr bepaalt dat de gemeenschappelijke regeling kan bepalen dat van de artikelleden die 

van toepassing zijn bij een begrotingswijziging, kan worden afgeweken. Het staat de aan de regeling 

deelnemende colleges zodoende vrij te bepalen bij welke categorieën begrotingswijzigingen van de van 

toepassing zijnde leden wordt afgeweken. In lid 9 is hier gebruik van gemaakt door te bepalen dat het 

eerste zinsdeel van lid 9 niet van toepassing is op wijzigingen van de begroting waarbij geen wijziging 

wordt gebracht in de bijdragen van de gemeenten. Zodoende hoeft voor dergelijke wijzigingen niet het 

‘standaard’ begrotingstraject te worden doorlopen. De eis dat de begrotingswijziging binnen twee weken 

na vaststelling aan Gedeputeerde Staten moet worden gezonden (lid 9 jo. lid 7) geldt wel onverkort. 

 
Artikel 21  Jaarrekening  

Dit artikel is gebaseerd op art. 34 en 34b Wgr.  

 

Artikel 22  Jaarverslag 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

 

Artikel 23  Verantwoordingsprotocol 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

 

Artikel 24  Reserves en voorzieningen  

De Nota reserves en voorzieningen bevat bepalingen over de wijze van totstandkoming en het omgaan 

met reserves en voorzieningen. Deze Nota dient voor wensen en bedenkingen te worden voorgelegd aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. 

 

Artikel 25  Archiefbeheer 

Dit artikel is gebaseerd op artikel 40 Archiefwet 1995. Artikel 3 van de Archiefwet verplicht 

overheidsorganen de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat 

te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking 

komende archiefbescheiden.  

 

In dit artikel is bepaald dat het bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de 

gemeenschappelijke regeling. Ten aanzien van de zorg voor de archiefbescheiden voortkomend uit de 

door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling gemandateerde taken berust de 

zorg bij de colleges van deze gemeenten. De archivaris van Duo+ is belast met het toezicht op het 

beheer. 

 

Artikel 26  Geschillen 

De procedure voor geschillenbehandeling bestaat uit een getrapte regeling. Bij een geschil wordt eerst 

minnelijk getracht tot een oplossing te komen. Daarna volgt consultatie van een geschillencommissie 

bestaande uit drie onafhankelijke deskundigen. Sluitstuk is het voorleggen van het geschil aan 

Gedeputeerde Staten (art. 28 Wgr). Gelet op de zwaarte en omvang van de gemeenschappelijke regeling 

heeft dit de voorkeur boven het inschakelen van een mediator. 

 

Artikel 27  Klachten 

Dit artikel regelt het klachtrecht ten aanzien van Duo+ overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Voor het externe klachtrecht is de Nationale Ombudsman bevoegd tot behandeling 

van klachten. 
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Artikel 28  Toetreding  

Dit artikel regelt de procedure voor toetreding van nieuwe partijen, voor zover die partijen daartoe op 

grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen bevoegd zijn. Toetreding kan geschieden bij 

gelijksluidend besluit van de colleges én het potentieel deelnemende college (art. 1 lid 3 jo. lid 1 Wgr). De 

colleges moeten daarvoor toestemming van hun raden hebben (art. 1 lid 3 jo. lid 2 Wgr), zoals ook het 

potentieel toetredende college dat nodig heeft. In het toetredingsbesluit wordt bepaald wanneer de 

toetreding ingaat.  

 

Artikel 29  Wijziging  

Gewijzigde omstandigheden kunnen aanleiding geven om de regeling te wijzigen. Daarvoor is met deze 

bepaling een voorziening getroffen. Het bestuur dan wel een of meerdere van de colleges kan voorstellen 

voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling doen. De colleges besluiten hierover unaniem (art. 1 

lid 3 jo. lid 1 Wgr), na toestemming van hun raden (art. 1 lid 3 jo. lid 2 Wgr). De wijziging regelt zelf 

wanneer deze in werking treedt. Dit kan op grond van art. 26 lid 3 van de Wgr niet eerder dan nadat de 

regeling bekend is gemaakt. De wijze van bekendmaking is voorgeschreven in art. 26 lid 2 van de Wgr. De 

bekendmaking is op grond van art. 35 van de regeling belegd bij de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Artikel 30  Uittreding 

Dit artikel regelt de procedure rondom uittreding van een deelnemende gemeente. Daarbij moet, net als 

bij wijziging van of toetreding tot de regeling, het bepaalde over de toestemming van raden (art. 1 Wgr) 

in acht worden genomen. 

 

Het bestuur regelt de financiële verplichtingen. In een uittredingsregeling zal onder meer worden bepaald 

hoe de procedure is met betrekking tot schadeloosstelling en/of doorbetaling van exploitatielasten. Het 

bestuur stelt ook de datum vast per wanneer de gemeente kan uittreden. 

 

Vaststelling van de uittredingsregeling vindt plaats bij unanieme besluitvorming door het bestuur van 

Duo+ (lid 3).  

 

Artikel 31  Opheffing  

Dit artikel regelt de opheffing van de regeling en de gevolgen daarvan. Daartoe zijn gelijkluidende 

besluiten van de individuele colleges vereist (lid 1), inclusief de benodigde toestemming van de raden. Het 

bestuur stelt vervolgens een liquidatieplan op (lid 3). Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de 

gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. Het liquidatieplan voorziet ook in 

de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel. Indien Duo+ alle op haar rustende verplichtingen 

is nagekomen en een batig saldo resteert, dan wordt dit batig saldo aan de hand van de gehanteerde 

verdeelsleutel aan gemeenten uitgekeerd. Resteert een negatief saldo, dan zijn gemeenten naar rato van 

de gehanteerde verdeelsleutel gehouden deze verplichtingen op zich te nemen. Duo+ blijft bestaan, 

zolang dat voor liquidatie noodzakelijk is (lid 5; art. 9 lid 3 Wgr). 

 

Artikel 32  Evaluatie 

Het functioneren van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt periodiek geëvalueerd.  

 

Artikel 33  Duur  

De drie gemeenten willen met elkaar een duurzame samenwerking tot stand brengen. De 

gemeenschappelijke regeling is daarom voor onbepaalde tijd aangegaan. 

 

Artikel 34  Onvoorziene gevallen  

De regeling beoogt zo volledig mogelijk te zijn. In gevallen waarin deze regeling of de Wgr niet voorziet, 

beslist het bestuur.  

 

Artikel 35  Inzenden regeling en bekendmaking  

De gemeente Ouder-Amstel is belast met verzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten en 

bekendmaking ervan. Deze bepaling is gebaseerd op art. 26 Wgr.  
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Artikel 36   Inwerkingtreding  

Dit artikel is gebaseerd op art. 26 lid 3 Wgr. Overigens moet de regeling wel op de juiste wijze bekend 

worden gemaakt (zie artikel 35). 

 

Artikel 37  Citeerwijze  

Dit artikel regelt de citeerwijze (de officiële naam) van de gemeenschappelijke regeling.
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Inleiding 
 

Samenvatting 
Voor u ligt de Begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 van de gemeenschappelijke 
Regeling Duo+. Het is een samenwerkingsverband van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-
Amstel. Het richt zich op de bedrijfsvoering voor deze gemeenten. Duo+ levert producten en 
diensten op het vlak van ICT, inkoop, financiën, HRM, juridische zaken, facilitaire zaken, uitvoering 
van het programma Burger en Buurt. Het jaar 2017 heeft vooral in het teken gestaan van de basis op 
orde krijgen en de eerste stappen om tot  volledige harmonisatie te komen.  
 
De ontwikkelingen met betrekking tot 2018 en verder zijn in de programma’s weergegeven. Het 
financiële perspectief is conform de Kadernota 2018. Daarnaast is in deze begroting ook rekening 
gehouden met de te behalen efficiency. Hiermee krimpt de begroting van Duo+ vanaf 2018. 
 
Uitgangspunten begroting 2018 

Financiële kaders  
Conform de kadernota 2018 hebben wij de volgende financiële kaders voor de begroting en het 
meerjarenperspectief gehanteerd:  

 De begroting is opgesteld op basis van het bestaande actuele beleid en financieel kader, waarbij 
rekening is gehouden met de financiële effecten die een autonoom karakter hebben. 

 Conform afspraak met de stakeholders vloeit een eventueel positief resultaat terug naar de 
stakeholders.  

 De begroting en het meerjarenperspectief is structureel sluitend. 

 

Financieel autonome uitgangspunten  
Conform de kadernota 2018 hebben wij de hierna volgende autonome uitgangspunten bij het 
opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief gehanteerd:  

 De primitieve meerjarenbegroting 2017-2020 en de voortgangsrapportage 2016 van Duo+ 
(september 2016).  

 Loonontwikkeling. 

 Tegemoetkoming ziektekostenverzekering.  

 Individueel Keuze Budget (IKB). 

 Pensioenpremie.  

 Prijsindexcijfer 2018 (algemene prijsontwikkeling van CPB).  

 In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen.  

 

Prijsindexcijfer 2018   
Naast de personeel gerelateerde kosten, is het gebruikelijk ook de overige uitgavenbudgetten te 

indexeren. Voorgesteld wordt, volgens de kadernota 2018, consumentenprijsindex van 1,7% te 

hanteren (CPI, 2 maart 2017). Dit is in lijn met de ontwikkeling van de inflatie en de stijging die we 

zien in de ICT kosten in verband met de krapte binnen de gemeente. 
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Opmerking: De hiervoor genoemde financiële uitgangspunten zijn nog niet geharmoniseerd. In het 

kader van harmonisatie is wenselijk dat naast Duo+ ook de stakeholders dezelfde uitgangspunten 

hanteren voor het opstellen van hun begroting. 

 

Verdeelsleutel/Bijdrage van de stakeholders 

In verband met een verschuiving van het programma Burger naar het programma Buurt, ontstaat 

een financieel effect.  Wij de verdeelsleutel aangepast, zodat dit voor geen van de stakeholders een 

financieel effect heeft. 

  Verdeelsleutel voor de bijdrage  (%) Totaal 

 

Verdeelsleutel voor de verschillende stakeholders  

Diemen Ouder-Amstel Uithoorn 

Bedrijfsvoering 100 33,9 23,3 42,8 

Burger 100 - 35,9 64,1 

Buurt 100 - 32 68 

 

Het stafbureau wordt voor 1/3 verdeeld per programma 

In 2018 wordt het proces ingezet om de omslag te maken van een verdeling op basis van historische 

kosten naar een verdeling op basis van afname van producten en diensten. 

 

De bijdrage die wij van de stakeholders verwachten is gebaseerd op de verdeelsleutel in combinatie 

met de lasten die wij op de diverse programma’s hebben gepresenteerd. In de tabel die hierna volgt 

is de bijdrage voor iedere partner in beeld gebracht.  

Partnerbijdrage  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

(Bedragen in € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 

Totaal Diemen 4.802 4.872 4.696 4.643 4.584 

Totaal Ouder-Amstel 7.077 7.190 6.957 6.887 6.779 
Totaal Uithoorn 13.149 13.384 12.943 12.808 12.604 
Totaal bijdrage 25.028 25.446 24.596 24.338 23.967 
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Leeswijzer 
De Begroting ontleent haar indeling aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat 
uit: 

 Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen. 

 Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van 
de financiële positie. 

Het BBV schrijft naast een programmabegroting ook een productenraming voor. Voor Duo+ zijn de 
programmabegroting en de productenraming identiek. 
Deze onderdelen worden hieronder globaal toegelicht en in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. 
 
Beleidsbegroting 

De beleidsbegroting bestaat uit een viertal programma’s, algemene dekkingsmiddelen en drie 
verplichte paragrafen: 

 programma 1 – Staf 

 programma 2 – Bedrijfsvoering 

 programma 3 – Burger 

 programma 4 – Buurt 

 Paragraaf Weerstandsvermogen 

 Paragraaf Financiering 

 Paragraaf bedrijfsvoering 
 
Financiële begroting 

De financiële begroting bestaat uit: 

 Overzicht van baten en lasten 

 Uiteenzetting van de financiële positie. 

 Bijdrage van de stakeholders 

 Overzicht van incidentele baten en lasten 

 Meerjarenbalans 

 Emu-saldo 

 Bijlage taakvelden 

De financiële overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondings-

verschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het minteken gebruikt als er een last 

(uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) 

gelezen.  

Daarnaast wordt een minteken (-) in de jaarstukken ook gebruikt om duidelijk te maken dat er geen 

toelichting nodig is. Tevens is het minteken (-) gebruikt om nullen te vervangen.  

Bij het opstellen van dit document waren de jaarstukken 2016 nog niet definitie. Daarom hebben wij 

in een aantal financiële tabellen de conceptcijfers van de jaarstukken 2016 gebruikt.   
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Programmaplan 
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Programma Stafbureau 
 

Speerpunten en reguliere dienstverlening 

In de hierna volgende tabel hebben wij de subdoelen die betrekking hebben op de speerpunten 

(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) en reguliere dienstverlening opgenomen en toegelicht.  

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kosten, kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 

Aansturen en doorontwikkeling 
organisatie 

Na de basis op orde krijgen (2017) wordt in 2018 
het jaar waarin wij de eerste efficiency 
realiseren. Dit willen wij bereiken door de 
processen verder te optimaliseren (lean maken). 

Kosten, kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 

Concern control  In de lijn van 2017 willen wij in 2018, als de basis 
op orde is, de processen optimaliseren en sturen 
op DVO’s. Daarnaast speelt concern control een 
rol in het realiseren van de efficiencytaakstelling. 

Kosten, kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 

Bestuurlijke stukkenstroom Wij willen in 2018 de bestuurlijke stukkenstroom 
verder borgen binnen de bestaande organisatie. 
Dit is het laatste jaar waarin de incidentele 
middelen beschikbaar zijn gesteld om dit te 
realiseren. 

Reguliere dienstverlening  

Kwetsbaarheid Information Security  

De chief information security officer 
optimaliseert een samenhangend pakket van 
maatregelen ter waarborging van de 
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid 
van de informatie. Risicoanalyse, oog voor de 
bedrijfsvoering en in achtneming van de 
wettelijke voorschriften zijn daarbij de 
sleutelbegrippen. 

 

Nieuwe ontwikkelingen  

-  

 
Beleidsindicatoren 
In de hierna volgende tabellen hebben wij de verlichte beleidsindicatoren voor dit programma 
opgenomen. 
 

Overhead 
Begrotings- 

jaar 
Lasten 

(x  € 1.000) 
Overhead 
(x  € 1.000) 

% 

Overhead als percentage van de totale lasten 

2018 -25.446 -15.878 62,4% 

2019 -24.596 -15.132 61,5% 

2020 -24.338 -14.973 61,5% 

2021 -23.967 -14.801 61,8% 
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Externe inhuur 

Begrotings- 
jaar 

Loonsom 
+ 

inhuur 
(x  € 1.000) 

Inhuur 
 
 

(x  € 1.000) 

% 

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur 
externen 

2018 -19.957 -250 1,3% 

2019 -19.549 -250 1,3% 

2020 -19.477 -250 1,3% 

2021 -19.477 -250 1,3% 

 
 

Wat mag het kosten? 

Programma Staf 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Structurele lasten -419 -366 

 

-414 -414 -414 -414 

Structurele doorbelasting  -  366 414 414 414 414 

Structurele baten 494 - - - - - 

Toevoegingen aan reserves  - -  - - - - 

Onttrekkingen aan reserves - - - - - - 

Saldo structureel 75 - - - - - 

Incidentele lasten - -83 -465 -123 -123 -123 

Incidentele doorbelasting   - 83 465 123 123 123 

Incidentele baten - - - - - - 

Toevoegingen aan reserves  -75 -  - - - - 

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo incidenteel -75 - - - - - 

Saldo van baten en lasten - - - - - - 

 

Verschillen analyse 

 Structurele lasten 
Het verschil tussen 2017 en 2018 wordt veroorzaakt door budget voor de programmamanager 

van Slimmer Verbinden, cao-, IKB- en pensioenontwikkeling. 

 Incidentele lasten 
Het budget 2017 van € 83.000 betreft een tijdelijke formatie uitbreiding bestuursadviseur voor 

twee jaar. Naast dit budget hebben wij in 2018 ook het incidenteel budget voor ‘boven formatief’ 

(circa € 382.000).  

 

De kosten van het stafbureau worden voor 1/3 doorbelast naar de afdelingen. Zodoende worden de 

uiteindelijke kosten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage voor de afdelingen Bedrijfsvoering, 

Burger en Buurt.
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Programma Bedrijfsvoering 

Speerpunten en reguliere dienstverlening 

In de hierna volgende tabel hebben wij de subdoelen die betrekking hebben op de speerpunten 

(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) en reguliere dienstverlening opgenomen en toegelicht.  

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Harmoniseren financiële administratie 
 

In 2018 wordt ook de gemeente 
Diemen op het gemeenschappelijk 
financieel systeem van Duo+ en 
stakeholders aangesloten. Hierdoor 
wordt vanaf 2018 gewerkt via 
geharmoniseerde processen. 

Kwaliteit, 
kwetsbaarheid 
en kosten 

Doorontwikkeling websites Een doorlopend proces is de 

doorontwikkeling van de gemeentelijke 

websites. Door steeds meer producten 

en diensten digitaal aan te bieden, 

worden processen efficiënter ingericht. 

Niet alleen bij het team KCC, maar ook 

voor andere organisatieonderdelen. 

Kwaliteit Administratie van ingeleende externe 
arbeidscapaciteit op orde. 

Het voor 100% correct administreren 
van de ingeleende medewerkers aan de 
hand van de uit de lijn verkregen 
informatie; 
Gebruik maken beschikbare 
instrumenten bij het aanbesteden en 
publiceren van tijdelijke 
werkzaamheden door deze 
instrumenten tijdig aan de lijn 
beschikbaar te stellen. 

Reguliere dienstverlening (intern)  

 Kwaliteit  De ambitie van de Servicedesk is om in 2018 

10% meer calls binnen 5 minuten op te kunnen 

lossen binnen FrontOffice.  

Hierbij is het van groot belang dat de 
samenwerking met I&A nog scherper 
wordt ontwikkeld en de medewerkers 
worden opgeleid. 

Kwaliteit  Doorontwikkeling monitoring en sturing. In 2018 wordt de al ingerichte basisset 
van informatie voor de interne 
bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd. 
Daarnaast wordt de techniek waarmee 
de informatie uit de verschillende 
systemen wordt gehaald, verfijnd. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Informatisering en Automatisering (I&A) 

Een majeure ontwikkeling voor de middellange termijn is de Digitale Agenda 2020 van VNG / KING. 

Belangrijke doelstellingen hierbinnen zijn o.a. meer “datagedreven” werken en het optimaal 
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benutten van de landelijke zogeheten Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI), mede in het 

kader van de toekomstige Omgevingswet. 
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Wat mag het kosten? 

Programma Bedrijfsvoering 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Structurele lasten -14.283 -13.503 -14.004 -13.716 -13.629 -13.457 

Structurele baten -  -  14.004 13.716 13.629 13.457 

Toevoegingen aan reserves  -  -    -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -    -  -  -  

Saldo structureel -14.283 -13.630 - - - - 

Incidentele lasten -407 -638 -343 -113 -41 -41 

Incidentele baten 680 

 

-  343 113 41 41 

Toevoegingen aan reserves  -2.383 -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo incidenteel -2.110 -638 - - - - 

Saldo van baten en lasten - -14.140 - - - - 

 

Verschillen analyse 

 Structurele en incidentele baten 
Wij hebben in tegen stelling tot voorgaande jaren zowel de incidentele als de structurele baten 
functioneel te begroten en te verantwoorden en niet meer op Algemene dekkingsmiddelen. De 
baten betreffen namelijk geen algemene middel. De bijdrage van de stakeholders is een 
specifieke uitkering ofwel de bijdrage is niet vrij besteedbaar. 

 Structurele lasten 
Het verschil tussen 2017 en 2018 wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen omtrent cao, IKB en 

pensioenen waarmee in 2017 nog geen rekening mee is gehouden. Daarnaast zijn de budgetten, 

die geen betrekking hebben op salarissen, in het kader van prijsontwikkeling met 1,7% verhoogd 

(CPI, 2 maart 2017). 

 Incidentele lasten 
Het budget van 2017 van € 638.000 betreft € 100.000 voor ziekteverzuim, € 253.000 voor ‘boven 

formatief, € 28.000 betreft de doorbelasting van het programma Staf (1/3 van het budget voor 

tijdelijke bestuursadviseur), circa € 136.000 voor tijdelijke formatie-uitbreiding en € 121.000 voor 

het programma Slimmer Verbinden. In 2018 hebben wij er voor gekozen het incidenteel budget 

voor het programma Slimmer Verbinden te begroten op het programma Staf.  

Het bedrag van € 343.000 in 2018 betreft de doorbelasting van programma Staf van circa € 

154.000, een budget van circa € 139.000 voor formatie-uitbreiding en € 50.000 voor 

ziekteverzuim. 

Voor een toelichting op de doorbelastingen verwijzen wij naar programma Staf. 
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Programma Burger 

Speerpunten en reguliere dienstverlening 

In de hierna volgende tabel hebben wij de subdoelen die betrekking hebben op de speerpunten 

(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) en reguliere dienstverlening opgenomen en toegelicht. 

 

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kwaliteit Werken volgens 
dienstverleningsvisie; 
monitoren van resultaten en 
sturen op vastgestelde 
normen. 

Vanaf 2018 wordt gewerkt volgens de service- en 

kwaliteitsnormen (2017). De burgers mogen ons 

hieraan houden. Door de service- en kwaliteitsnormen 

te monitoren kan hierop gestuurd worden, zodat 

continue verbetering van onze dienstverlening 

plaatsvindt. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan van de bestaande 

beschikbare middelen, en heeft dit geen financiële 

consequenties.  

Kwetsbaarheid 
en kosten 

Digitalisering producten en 
diensten burgerzaken 

Binnen het cluster Burgerzaken speelt, nadat in 2017 

de backoffice applicatie en de bijbehorende 

werkprocessen zijn geharmoniseerd, verdere 

digitalisering van de producten en diensten die 

geleverd worden, zoals digitale rijbewijzen en 

Burgerlijke Stand (aangifte geboorte/ overlijden e.d.). 

De verwachting is dat deze verdere digitalisering 

bijdraagt aan efficiëntere werkprocessen en daarmee 

lagere kosten. 

Kwaliteit en 
kwetsbaarheid 

Doorontwikkeling KCC Het KCC is het voorportaal voor alle klantcontacten via 

de verschillende kanalen. In een optimaal werkend KCC 

kunnen klanten hun eigen kanaal kiezen, waarbij ieder 

kanaal hetzelfde antwoord geeft op vragen van 

inwoners en bedrijven. Eenvoudige producten kunnen 

bij het KCC, via het kanaal naar keuze, geregeld 

worden. Vakafdelingen kunnen zich dan volledig 

richten op de complexere (aan)vragen. 

 Benchmark(en) In 2018 wordt het werkplan Sociaal Domein  2016-2018 

geëvalueerd door onder andere het deelnemen aan 

benchmarks om zo de efficiëntie en benodigde 

formatie te monitoren met vergelijkbare gemeenten. 

 Contractbeheer Jeugd In 2018 wordt een  keuze gemaakt of deze uitvoering 

bij Duo+ blijft. zal een keuze gemaakt moeten worden 

of contractbeheer door Duo+ uitgevoerd blijft worden. 

Mogelijk dat het contractbeheer uitgebreid gaat 

worden voor de WMO en Participatiewet. 
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Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

 Jeugdhulp inkoop  De jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2018 op een 

nieuwe wijze ingekocht. Er gaat gestuurd worden op 

resultaten met behulp van een perspectiefplan, waarbij 

11 profielen ingezet kunnen worden. De 

financieringsstructuur verandert naar 70% vooraf 

betalen en 30% achteraf (als het resultaat behaald is).  
Deze grote wijziging wordt als project aangepakt, 

stappen worden gefaseerd uitgevoerd en het project 

loopt door tot december 2018. 

 Verder inregelen en 
ontwikkelen management en 
sturingsinformatie  
managementinformatie 
sociaal domein 

De managementinformatie en sturingsinformatie Duo+ 

wordt opgezet. De stakeholders hebben meer en meer 

behoefte aan uitgebreide verdiepende informatie op 

elk moment. Er wordt een projectgroep gestart om de 

uitvraag van benodigde informatie helder te krijgen. 

Mogelijk dat er een slimmere manier is om resultaten 

op ieder moment beschikbaar te stellen (Cognos). Het 

vorenstaande kan extra (waaronder personele) kosten 

met zich meebrengen. 

 Handhaving WMO en Jeugd De WMO 2015 en de Jeugdwet hebben als doel dat de 

juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt 

gegeven en de middelen daaraan besteed. Dat vraagt 

om inzicht in de aard en de omvang van fraude. In 2018 

wordt uitvoering gegeven aan een handhavingsplan 

Sociaal Domein. 

Reguliere dienstverlening  

Kwaliteit Identiteitsfraude Naast een betere samenwerking met de 

ketenstakeholders, is de verwachting dat er hierdoor 

vanaf 2018 veel werkzaamheden van de frontoffice 

verschuiven naar de backoffice van het cluster 

burgerzaken.  

 

Nieuwe ontwikkelingen  

De ontwikkeling binnen het sociaal domein is nog volop in beweging. Dit wordt continu gemonitord 

op de mogelijke effecten.  

  
  



 

Begroting  Duo+ 2018-2021: Beleidsbegroting                                                                                                         

 15 

Wat mag het kosten? 

Programma Burger 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Structurele lasten -6080 -5.904 -4.724 -4.614 -4.556 -4.440 

Structurele baten -  -  4.724 4.614 4.556 4.440 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo structureel -6.080 -5.904 - - - - 

Incidentele lasten -  -238 -155 -41 -41 -41 

Incidentele baten -  -  155 41 41 41 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo incidenteel - -238 - - - - 

Saldo van baten en lasten -6080 -6.142 - - - - 

De middelen in de tabel zijn exclusief het werkplan sociaal domein. 

Verschillen analyse 

 Structurele en incidentele baten 
Wij hebben in tegen stelling tot voorgaande jaren zowel de incidentele als de structurele baten 
functioneel te begroten en te verantwoorden en niet meer op Algemene dekkingsmiddelen. De 
baten betreffen namelijk geen algemene middel. De bijdrage van de stakeholders is een 
specifieke uitkering ofwel de bijdrage is niet vrij besteedbaar. 

 Structurele lasten 
Ten opzichte van 2017 is er sprake van een verschil van circa € 1,2 miljoen. Dit verschil wordt 

voor circa € 1,1 miljoen veroorzaakt door de verschuiving van circa 15 fte’s naar het programma 

Buurt. Dit hebben wij uitgevoerd in het kader van het optimaliseren van de uitvoering van de 

VTH-taken. Het restant van circa € 0,1 miljoen heeft betrekking op cao-, pensioen- en IKB-

ontwikkeling.   

Omdat de verschuiving van personeel ook opgaat voor 2017 komen wij lopende 2017 met een 

voorstel om de ook het budget voor 2017 bij te stellen. 

 Incidentele lasten 
Het budget 2017 van € 238.000 betreft middelen voor inhuur van derden (€ 210.000) en de 

doorbelasting voor € 28.000 van het programma Staf (1/3 van het budget voor tijdelijke 

bestuursadviseur).  

Het budget 2018 van € 155.000 is de doorbelasting van programma Staf (1/3 van het budget). 

Voor een toelichting op de doorbelastingen verwijzen wij naar programma Staf. 
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Programma Buurt 

Speerpunten en reguliere dienstverlening 

In de hierna volgende tabel hebben wij de subdoelen die betrekking hebben op de speerpunten 

(kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten) en reguliere dienstverlening opgenomen en toegelicht.  

3K’s Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kosten en 
kwetsbaarheid 

Scheidingsdepot in eigen beheer. Scheidingsdepot Uithoorn in eigen 
beheer met inzet eigen personeel. 

Kosten en 

kwaliteit 

Voorbereiding en implementatie 

Omgevingswet. 

Personeel opleiden en voorbereidingen 

treffen voor de implementatie van de 

Omgevingswet en integratie ervan in 

onze werkprocessen. 

Kosten, 

kwetsbaarheid 

en kwaliteit 

Invulling geven aan kwaliteitscriteria 2.1.1 

 

Keuzes maken m.b.t. inzet eigen 

personeel of externe stakeholders. 

Organiseren personeel & organisatie en 

ICT. 

Kosten en 
kwaliteit 

Voorbereiding Wet vergunningverlening en 
toezicht en handhaving (VTH) 

Werkprocessen aanpassen en 
organiseren personeel. 

Reguliere dienstverlening  

 Kwaliteit en 
kwetsbaarheid 

Grip op risico-gestuurd beheer 
buitenruimte in 2020. 

 Doorontwikkeling assetbeheer. 

 Opleidingen personeel. 

 Implementeren en optimaliseren 
beheersystemen. 

 Optimaliseren processen. 

 

Nieuwe ontwikkelingen  

Participatie 

In 2017 wordt een actieplan opgesteld en krijgen medewerkers van de afdeling In 2018 worden de 

resultaten zichtbaar van het actieplan van 2017 en interne trainingen op het gebied van 

omgevingssensibiliteit en politieke sensibiliteit de hiervan zichtbaar in de vorm van verbeterde 

samenwerking met inwoners, bedrijven en instanties om bijvoorbeeld initiatieven te verwezenlijken 

in de openbare buitenruimte. Waar het om participatie gaat, komt dit het imago van duo+, c.q. de 

stakeholders, ten goede. 

 

HRM  

De stijging van de gemiddelde leeftijd van de medewerkers heeft gevolgen voor de fysieke 

belastbaarheid. De medewerkers van team Onderhoud en Beheer (afdeling Buurt) kunnen o.a. door 

aanpassingen binnen het pakket van uit te voeren taken langer inzetbaarheid blijven.  

 

                                                           
1 Kwaliteitscriteria 2.1: minimale kwaliteitseisen voor de uitvoering van de vergunningverlening en toezicht en handhaving 

(VTH) taak. Inmiddels zijn de kwaliteitscriteria wettelijk geborgd met de Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (wet VTH) op 14 april 2016. 
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Juridische zaken  

De Omgevingswet (Ow) treedt naar verwachting in 2019 in werking en bundelt o.a. 26 bestaande 

wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de Omgevingswet wordt 

het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze 

van overheden, burgers en bedrijven. De voorbereiding vergt investeringen in medewerkers 

(bijscholing en capaciteit) en ICT en omvat het (verplicht) opstellen van een omgevingsvisie. 
 

Bij de verdere uitwerking van de nieuwe omgevingswet en de kwaliteitscriteria 2.1 zijn twee zaken 

van belang namelijk: 

 De nieuwe omgevingswet laat vermoedelijk een verschuiving zien van vergunningverlening naar 
handhaving en dus ook een verschuiving van personeel. Omdat er meer taken "in de markt" 
belegd gaan worden mag worden verwacht dat uiteindelijk met minder personeel kan worden 
gewerkt voor de WABO taken. 

  De uitwerking van de kwaliteitscriteria 2.1 zullen daar en tegen waarschijnlijk meer personeel 
kosten. 

Hoe deze twee zaken uitpakken is op dit moment nog niet te zeggen. 

 

Wat mag het kosten? 

Programma Buurt 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Structurele lasten -4771 -4.717 -6.065 -6.071 -6.030 -5.947 

Structurele baten -  -  6.065 6.071 6.030 5.947 

Toevoegingen aan reserves  - - - - - - 

Onttrekkingen aan reserves - - - - - - 

Saldo structureel -4771 -4.718 - - - - 

Incidentele lasten - -28 -155 -41 -41 -41 

Incidentele baten - - 155 41 41 41 

Toevoegingen aan reserves  - - - - - - 

Onttrekkingen aan reserves - - - - - - 

Saldo incidenteel - 28 - - - - 

Saldo van baten en lasten -4771 -4.745 - - - - 

 

Verschillen analyse 

 Structurele en incidentele baten 
Wij hebben in tegen stelling tot voorgaande jaren zowel de incidentele als de structurele baten 
functioneel te begroten en te verantwoorden en niet meer op Algemene dekkingsmiddelen. De 
baten betreffen namelijk geen algemene middel. De bijdrage van de stakeholders is een 
specifieke uitkering ofwel de bijdrage is niet vrij besteedbaar. 

 Structurele lasten 
Ten opzichte van 2017 is er sprake van een verschil van circa € 1,3 miljoen. Dit verschil wordt 

voor een aanzienlijke deel veroorzaakt door de verschuiving van circa 15 fte’s van het 

programma Burger naar dit programma. Dit hebben wij uitgevoerd in het kader van het 

optimaliseren van de uitvoering van de VTH-taken. Het restant heeft onder meer te maken cao-, 

pensioen- en IKB-ontwikkeling.   
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Omdat de verschuiving van personeel ook opgaat voor 2017 komen wij lopende 2017 met een 

voorstel om de ook het budget voor 2017 bij te stellen. 

 Incidentele lasten 

 Het budget 2017 betreft doorbelasting voor € 28.000 van het programma Staf (1/3 van het 
budget voor tijdelijke bestuursadviseur).  
Het budget 2018 van € 155.000 is de doorbelasting van programma Staf (1/3 van het budget). 

Voor een toelichting op de doorbelasting verwijzen wij naar programma Staf. 
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Algemene dekkingsmiddelen 
 

Voorschriften BBV 

Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: 

 Dividend; 
 Saldo financieringsfunctie; 
 Overige algemene dekkingsmiddelen. 
Duo+ ontvangt geen dividend en financiert niet zelf. Hierdoor is ook geen sprake van een saldo van 

de financieringsfunctie.  

Programma XX 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Dividend -  -  -  -  -  -  

Saldo financieringsfunctie -  -  -  -  -  -  

Onvoorziene middelen -  -  -  -  -  -  

Vpb -  -  -  -  -  -  

Overige  -  -  -  -  -  -  

Saldo van baten en lasten - - - - - - 

 

Onvoorziene middelen 

Duo+ heeft in de begroting geen middelen beschikbaar om onvoorziene uitgaven te dekken. Dit 

maakt dat als zich onvoorziene uitgaven voordoen, deze worden doorbelast aan de drie 

stakeholders. 

 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 

Voor een toelichting op de vennootschapsbelasting (vpb) verwijzen wij naar paragraaf 

bedrijfsvoering. 

 

Wat heeft het gekost? 

Algemene dekkingsmiddelen 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Structurele lasten -  -  -  -  -  -  

Structurele baten 25.391 24.294 

 

-  -  -  -  

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo structureel 25.391 24.294 - - - - 

Incidentele lasten -  -  -  -  -  -  

Incidentele baten 1.853 734 

 

-  -  -  -  

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo incidenteel 1.853 734 - - - - 

Saldo van baten en lasten 27.244 25.028 - - - - 
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Verschillen analyse 

 Structurele en incidentele baten 
De bijdrage van de drie stakeholders is aangemerkt als zijnde specifieke uitkering. Dit maakt dat 

Duo+ geen algemene dekkingsmiddelen heeft. Het gevolg hiervan is dat wij in tegenstelling tot 

voorgaande jaren de bijdrage zowel incidenteel als structureel niet meer begroten en 

verantwoorden op Algemene dekkingsmiddelen. Deze begroting wij voortaan functioneel ofwel 

op programma, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.  

 

Overhead 
BBV schrijft nu expliciet voor welke kosten wel en niet tot de overhead behoren. Dit maakt dat alle 
budgetten van het programma Staf en het programma Bedrijfsvoering volledig betrekking hebben op 
overhead. Daarnaast behoren ook de budgetten voor de teamleiders, managers en bijbehorende 
ondersteuning op de programma’s Buurt en Burger tot overhead. In de tabel die hierna volgt zijn de 
budgetten voor overhead in beeld gebracht. 
 
Overhead (bedragen  
x€ 1.000) 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Staf -449 -879 -537 -537 -537 

Bedrijfsvoering -13.990 -14.054 -13.650 -13.491 -13.319 

Burger -441 -448 -448 -448 -448 

Buurt -489 -497 -497 -497 -497 

Totaal -15.370 -15.878 -15.132 -14.973 -14.801 
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Paragrafen 



 

Begroting  Duo+ 2018-2021: Beleidsbegroting                                                                                                  

 22 

Paragraaf Weerstandsvermogen 
 

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het samenwerkingsverband verplicht een 

paragraaf weerstandsvermogen in de programma-begroting en de jaarrekening op te stellen. Deze 

paragraaf moet tenminste bevatten: 

 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;  
 een inventarisatie van de risico’s; 
 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 

 

Naast deze onderwerpen moet in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag conform het 

BBV ook de volgende verplichte kengetallen worden opgenomen: 

 netto schuldquote; 

 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 solvabiliteitsratio;  

 grondexploitatie (niet van toepassing); 

 structurele exploitatieruimte en  

 belastingcapaciteit (niet van toepassing). 
 

Momenteel zijn voor deze kengetallen geen landelijke normen vastgesteld. Indien er landelijke 

normering komen, zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.  

 
Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's  
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers  opgevangen kunnen worden 
zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang 
dat er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. Bij het opstellen van de begroting en de 
jaarrekening vindt een inventarisatie van die risico’s plaats en geven we de maatregelen aan om de 
risico's te beheersen. Op basis hiervan kan tweemaal per jaar de benodigde risicodekking worden 
bepaald, die wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de zogenaamde 
weerstandscapaciteit. Vooralsnog zijn hier geen middelen voor beschikbaar, dus het risico komt 
uiteindelijk terecht bij de deelnemende gemeenten.  

 Risico’s  
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke 
gebeurtenissen die een nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 
Deze dienen beheerst te worden, dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van 
de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de impact). 

 Risicomanagement  
Risicomanagement is er op gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de 
bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, 
verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van 
specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd. 

 Weerstandscapaciteit  
Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af 
te dekken. Deze zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de 
eigenaarsrol die de deelnemende gemeenten vervullen. Binnen is het eventuele exploitatiesaldo 
onderdeel van de weerstandscapaciteit. Vooralsnog worden kostendekkende exploitaties 
opgesteld en is er geen weerstandscapaciteit binnen Duo+. 

 Weerstandsvermogen 
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Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de 
beschikbare risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 

 

Inventarisatie van risico's  
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd.  

Op basis van de informatie in de tabel die hier navolgt zijn de risico’s gekwantificeerd. 

 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de 

impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De thans in beeld 

zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

 

De thans in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Nr Risico/Gebeurtenis 

 

Kans Im- 

pact 

Beheersmaatregel Risicoscore 

(x € 1.000) 

1 Extra inhuur kan noodzakelijk zijn 

om er voor te zorgen dat Duo+ 

verder vorm krijgt (basis op 

orde). 

Groot Zeer groot In het budget voor Sociaal 

Domein is deels rekening 

gehouden met dit risico. 

Daarnaast planmatige 

aanpak en prioriteitstelling. 

225 

2 Kosten ICT zijn hoger dan 

ingeschat. 

Middel Groot Het plan slimmer verbinden 

strak monitoren en 

prioriteren. 
 

pm 

3 Drie gemeentebesturen kunnen 

in de toekomst verschillende 

inzichten of belangen hebben die 

de Duo+-organisatie kunnen 

beïnvloeden en daarmee effect 

kunnen hebben op de drie K’s. 

Door het niet volledig meedoen 

van de gemeente Diemen zal 

geen optimalisatie bereikt 

kunnen worden van de 

Middel Zeer groot Harmonisatie op alle 

uitvoeringsonderdelen. 
300 

Kans 

Categorie 

Klasse 

(%) 

Gemiddelde 

(%) 

Impact 

Categorie 

Klasse 

(x € 1.000) 

 

Gemiddelde 

(x € 1.000) 

zeer klein 0 - 10  5 zeer klein - - 

klein 10 - 30 20 klein 0 - 100 50 

gemiddeld 30 - 50 40 gemiddeld 100 - 250 175 

groot 50 - 70 60 groot 250 -  500 375 

zeer groot 70 - 90 80 zeer groot 500 - 1.000 750 
   enorm > 1.000 1.500 
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Nr Risico/Gebeurtenis 

 

Kans Im- 

pact 

Beheersmaatregel Risicoscore 

(x € 1.000) 

 efficiencyvoordelen. 

4 Op basis van ervaringen van reeds 

opgerichte shared service 

organisaties blijkt dat de eerste drie 

á vier jaar de klanttevredenheid en 

medewerkers-tevredenheid (met als 

gevolg uitval door ziekte) naar 

beneden zullen gaan en daarmee 

ook effect kunnen hebben op alle 

drie K’s waaronder ook kosten. 

Middel Middel In de begroting is rekening 

gehouden met hogere 

ziektekosten. Het management 

moet alert zijn op veel (kort) 

ziekteverzuim.  

70 

6 De nadruk te veel op de K van kosten 

en daarmee de ander twee K’s 

beïnvloeden (voorbeelden: span of 

control, functiegebouw in een 

omgeving waar andere grote 

gemeenten dit niet toepassen). 

Groot Groot Organisatiestructuur 

beoordelen en waar mogelijk 

aanpassingen doorvoeren.  

325 

7 Er zijn geen middelen beschikbaar 

om de mobiliteit te bevorderen. 

Hierdoor zijn de meerjarig geraamde 

efficiencytaakstellingen niet of niet 

in voldoende mate realiseerbaar 

Groot Groot Mobiliteitsplan maken en 

reserve flankerend beleid 

vormen om te zorgen dat er 

aan de voorkant gestuurd kan 

worden op de mobiliteit 

225 

8 De efficiency wordt wel behaald in 

percentage, uitgedrukt ten opzichte 

van de fte’s echter niet in €’s omdat 

het besparingspotentieel zich vaak in 

de lagere functies zit. 

Groot Groot Geen 225 

9 Boven formatief 

In de begroting hebben wij beperkte 

ruimte tot en met 2018.  

Groot Groot Het management stimuleert de 

mobiliteit van de boven 

formatieven. 

225 

10 Als achteraf blijkt dat er sprake is van 

belastingplichtige activiteiten, zijn 

wij vennootschapsbelasting 

verschuldigd aan de Belastingdienst  

Klein Klein Om dit risico te verkleinen zijn 

wij voornemens om vanaf 2017 

de controle op basis van 

werkelijke cijfers eerder uit te 

voeren. 

pm 

    Totale risicoscore 2018 1.595 
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De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van circa € 1,6 miljoen. Indien de risico’s zich 

vertalen in een financiële claim, worden deze kosten doorberekend aan de stakeholders Diemen, 

Uithoorn en Ouder-Amstel. Duo+ heeft namelijk geen weerstandsvermogen (zie tabel 

weerstandsvermogen die hierna volgt). 

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

Weerstandsvermogen 

Bedrag  x € 1.000 

Rek. 

2016 

Begroting 

2017 

 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Bestemmingsreserves 2.458 - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - 

Totaal weerstandsvermogen 2.458 - - - - - 

 

In 2017 wordt het vermogen aangewend ter uitvoering van de afgesproken activiteiten. 

 
Ratio's kengetallen 
De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bevat op basis van nieuwe 
verantwoordingsregels vanaf heden vijf financiële kengetallen. Van deze vijf financiële kengetallen is 
alleen indicator “Structurele exploitatieruimte” van toepassing op Duo+.  
 

 Kengetal (%) Begr. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 

Structurele exploitatieruimte - - - - - 

 
De indicator “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte 
(structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in 
hoeverre Duo+ in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een score hoger 
dan 0,6 als 'voldoende', een score tussen 0 en 0,6 als 'matig' en een score van 0 als 'onvoldoende'. De 
begrotingsruimte van Duo+ is 0.  
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Paragraaf Financiering 
 
Algemeen 
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op 
de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid 
en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd 
vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ verplicht om een overschot aan liquide 
middelen (groter dan € 250.000) uit te zetten bij het rijk door middel van schatkistbankieren. 
 
Liquiditeitsprognose  
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de 

bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te 

dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de 

inkomende en uitgaande geldstromen is de financieringsbehoefte in 2016 gedekt en zijn er geen 

rentekosten gemaakt.  

Administratieve organisatie en interne controle  
Alle relevante processen met betrekking tot de treasurywerkzaamheden worden beschreven in het 
nog voor Duo+ op te stellen treasurystatuut.  
 
Risicobeheer & kasgeldlimiet 

Omdat wij geen financiële middelen lenen zijn deze onderwerpen niet van toepassing op Duo+. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering  
 
Ontwikkelingen duo+  
De eerste twee jaar van Duo+ is erop gericht om de basis op orde te krijgen. In 2018 worden de 
administratieve en overige beheersprocessen doorgelicht en lean gemaakt  om deze zo efficiënt 
en doelmatig te laten verlopen, om daarmee de efficiencytaakstelling te realiseren. 
 
Hrm  
Eigen formatie 
Wij verwachten dat de loonkosten voor de huidige formatie naar verwachting stijgen als gevolg van 
stijgende pensioenpremies en cao-ontwikkelingen. In de tabel die hierna volgt is de formatie voor 
2018 voor iedere programma in beeld gebracht. 

 
 Formatie (fte's) 2018 

Directie 8,17 

Bedrijfsvoering 129,02 

Burger 73,40 

Buurt 87,30 

Totaal 297,89 

In dit overzicht zijn ook de boven formatieve formaties meegenomen. 
 
Mobiliteit 
Vanaf 2018 zal efficiency behaald moeten worden. Dit realiseren wij door het harmoniseren van 
werkprocessen. Dat vraagt ook mobiliteit van en door medewerkers.  
 
Leidinggevenden ervaren dat medewerkers soms functioneel niet op de juiste plek zitten. Hierdoor is 
er behoefte aan mobiliteit bevorderende maatregelen (outplacement, detachering, vervroegd 
pensioen, opleiding e.d.). Nu zijn er geen middelen aanwezig binnen de begroting om hier vorm en 
inhoud aan te geven.  
 
Talentmanagement 
In het kader van talentmanagent heeft het Algemeen Bestuur in 2017 de directeur de opdracht 
gegeven om te komen tot een plan van aanpak daarvoor, waaronder een planning, een indicatie van 
de inzet en de kosten. In 2018 wordt dat plan volledig in uitvoering genomen. Om binnen de 
budgetten te blijven moeten keuzes gemaakt worden die gevolgen zullen hebben voor opleidingen 
en trainingen voor de bedrijfsvoering. 
 

Arbeidsomstandigheden en Verzuim  
Het streven is om vanaf 2018 structureel ziekteverzuimpercentage van ≤ 4,5% te realiseren.  
Plezier in het werk, passende en uitdagende werkzaamheden en een prettige en goede 
werkomgeving heeft ook de nodige aandacht. De aanbevelingen uit de Risico-inventarisatie van 
2017 worden in 2018 uitgevoerd. 
 
Inhuur derden  
In 2018 zal door de wetgever feitelijk gecontroleerd gaan worden of de wettelijke bepalingen over 
aanbesteden en inzet van flexibele arbeidskrachten volledig worden nagekomen. Het gebruiken van 
daaraan ondersteunende applicaties en het op orde hebben van de contractenadministratie is 
daardoor in 2018 extra opportuun. 
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Financiën 
BTW-Compensatiefonds  
De samenwerking (in een GR-lichaam) leidt in beginsel tot een extra btw-kostenpost voor de 
deelnemende gemeenten. Het personeel dat in dienst treedt van Duo+ wordt middels een 
bijdrage in rekening gebracht. Over deze bijdrage moet btw worden betaald. Niet alle btw is 
volledig verrekenbaar of compensabel. De dienstverlening van Duo+ moet gesplitst worden in 
afzonderlijke prestaties die de gemeenten op grond van een dienstverleningsovereenkomst 
inkopen. Om de btw-druk op de stakeholders te verlagen dienen de prestaties zo specifiek 
mogelijk in de dienstverleningsovereenkomsten opgenomen te worden.  

 
Vennootschapsbelasting (vpb) voor de ondernemende overheid. 
Wij hebben de plicht om jaarlijks vast te stellen of er sprake is van belastingplichtige activiteiten. 
 
Interne Dienstverlening  
In 2018 zal voor het team Interne Dienstverlening de focus liggen op doorontwikkelen; 
harmoniseren op Facilitair gebied, uitbreiden en professionaliseren dienstverlening van de 
Servicedesk en voor de Postintake en archief zal de focus liggen bij werkzaamheden die het 
gevolg zijn van het doorontwikkelen van Zaakgericht werken en het vervolg van het wegwerken 
van de verschillende archiefachterstanden. Dit alles zonder verlies van kwaliteit van de huidige 
dienstverlening, "de winkel blijft open". 
 
Informatie en Automatisering (I&A) 

2018 is in het meerjarenplan van I&A een belangrijk jaar. Focus ligt op het verplaatsen, uitfaseren 

(bijvoorbeeld agv. harmonisatie) of door een SaaS-oplossing vervangen van huidige applicaties. De 

business is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor eventuele harmonisatie. In 2018 wordt daarnaast 

ingezet op het vergroten van de digitale vaardigheden van alle medewerkers. Dit zodat zij de digitale 

werkplek, die ook in dit jaar nog verder doorontwikkeld en uitgerold wordt, optimaal kunnen 

benutten. 

 

Slimmer Verbinden (SV) 

Het programma Slimmer Verbinden is in het leven geroepen om voor Duo+ en de stakeholders de 

basis op orde te brengen wat betreft de harmonisatie van de processen en de modernisering van de 

ICT. Het programma kent een meerjarige aanpak die doorloopt in 2018 ev. Na de eerste slag waarbij 

de nadruk lag op het afronden van de basisvoorzieningen van ICT en de aanbesteding van diverse 

grote softwarepakketten die in gebruik zijn in de primaire dienstverlening (Sociaal Domein, 

Burgerzaken, Beheer openbare ruimte etc), ligt in 2018 de nadruk op het harmoniseren en uitfaseren 

van de kleinere softwarepakketten. Ten aanzien van de in de grote bedrijfsapplicaties ingerichte 

processen, waarbij de harmonisatie centraal stond, komt de aandacht in 2018 te liggen op 

optimalisatie en het borgen van deze processen. Ook blijft in 2018 ev de aandacht bij het continu 

doorontwikkelen van de digitale vaardigheden van de medewerkers en verdere ontwikkeling van 

monitoring en sturing en informatieveiligheid. 

 

Ontmanteling huidige datacenters locaties Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
2018 staat in het teken van zoveel mogelijk harmoniseren/ ontdubbelen van gemeente brede 
functionaliteiten.  In dit kader vindt het ontmantelen van de huidige datacenters van de stakeholders 
plaats. Denk hierbij aan het verplaatsen, uitfaseren (bijvoorbeeld agv. harmonisatie) of door een 
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SaaS-oplossing vervangen van huidige applicaties. De business is uiteindelijk zelf verantwoordelijk 
voor eventuele harmonisatie. 
 

Informatiemanagement 
Voor de uitvoering van taken is het nodig dat Duo+ (en stakeholders) de beschikking krijgen over 
informatie omtrent de wet(swijzigingen) en juridische aspecten. Onderzocht moet worden hoe 
informatiemanagement vormgegeven binnen Duo+ (en de stakeholders). 
 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de opgestelde DVO’s tussen de stakeholders van Duo+. Doel 

van het werken met dienstverleningsovereenkomst(en) is dat dit bijdraagt aan transparantie in 

rollen, de werkzaamheden die aan Duo+ zijn overgedragen en de hiermee gemoeide kosten. 
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Financiële begroting 
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Overzicht van baten en lasten en toelichting 
 
Baten en lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lasten en baten 

Lasten 

Stafbureau -419 - - - - - 

Bedrijfsvoering -14.690 -14.141 -14.347 -13.829 -13.670 -13.498 

Burger -6.080 -6.142 -4.879 -4.655 -4.597 -4.481 

Buurt -4.771 -4.745 -6.220 -6.112 -6.071 -5.988 

Algemene Dekkingsmiddelen - - - - - - 

Totaal lasten -25.960 -25.028 -25.446 -24.596 -24.338 -23.967 

Baten 

Stafbureau 494 - - - - - 

Bedrijfsvoering 680 - 14.347 13.829 13.670 13.498 

Burger - - 4.879 4.655 4.597 4.481 

Buurt - - 6.220 6.112 6.071 5.988 

Algemene Dekkingsmiddelen 27.244 25.028 - - - - 

Totaal baten 28.418 25.028 25.446 24.596 24.338 23.967 

Saldo van baten en lasten 2.458 - - - - - 

Verrekeningen met reserves 

Dotaties 

Stafbureau -75 - - - - - 

Bedrijfsvoering -2.383 - - - - - 

Burger - - - - - - 

Buurt - - - - - - 

Algemene Dekkingsmiddelen - - - - - - 

Totaal lasten -2.458 - - - - - 

Onttrekkingen 

Stafbureau - - - - - - 

Bedrijfsvoering - - - - - - 

Burger - - - - - - 

Buurt - - - - - - 

Algemene Dekkingsmiddelen - - - - - - 

Totaal baten - - - - - - 

Saldo verrekening reserves -2.458 - - - - - 

Vennootschapsbelasting - - - - - - 

Geraamd resultaat - - - - - - 

 
Voor een toelichting verwijzen wij naar de programma’s Staf, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.  



 

Begroting  Duo+ 2018-2021: Financiële begroting                                                                                            

 33 

Uiteenzetting financiële positie 
 
Balans (geprognosticeerd) 

ACTIVA Bedragen x € 1.000 
31-12 
2016 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

Vaste activa 989 616 430 337 244  - 

Vlottende activa 8.308 - - - -  - 

Totale activa 9.297 616 430 337 244  - 

 

Passiva Bedragen x € 1.000 
31-12 
2016 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

Vaste passiva 2.458 - - - -  - 

Vlottende passiva 6.839 -616 -430 -337 -244 - 

Totale passiva 9.297 616 430 337 244  - 

Gewaarborgde geldleningen - -  -  -  -  -  

 
 
EMU-saldo  
In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen 
van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en 
het komende jaar. 
 
 Vragenlijst Berekening EMU-saldo 

 Nr  Omschrijving 2016 2017 2018 2019 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 
reserves (zie BBV, artikel 17c) 

2.458 - - - 

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 
-410 -373 -185 -93 

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van 
de 
exploitatie 

 -  -  - - 

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd. 

-243  -  -  - 

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese 
Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn 
verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 
4 

 -  -  - - 

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten 
uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 

- - - - 

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 
maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de 
exploitatie staan) 

 -  -  - - 

8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover 
transacties niet op exploitatie verantwoord 

 -  -  - - 

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze 
transacties met derden betreffen 

 -  -  - - 
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 Vragenlijst Berekening EMU-saldo 

 Nr  Omschrijving 2016 2017 2018 2019 

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder 
post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks 
ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) 
worden gebracht en die nog niet vallen onder één van 
bovenstaande posten 

 -  -   - 

11 Verkoop van effecten: 

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)  nee nee nee nee 

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de 
exploitatie? 

 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. n.v.t. 

 Berekend EMU-saldo 2.291 -373 -185 -93 

Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. reserves) -986 -951 -967 -967 

 
Wij presenteren in de tabel hiervoor het EMU-saldo tot en met 2019 omdat wij verwachten dat het 
saldo in de periode 2020 gelijk is aan 2019 en het saldo voor 2021 nihil is. 
 
Overzicht van incidentele en structurele baten en lasten  

Baten en lasten 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Structurele lasten -25.134 -24.253 -24.793 -24.401 -24.215 -23.844 

Structurele baten 25.391 24.253 24.793 24.401 24.215 23.844 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo structureel 257 - - - - - 

Incidentele lasten -407 -904 -653 -195 -123 -123 

Incidentele baten 2.533 904 653 195 123 123 

Toevoegingen aan reserves  -2.383 -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves - -  -  -  -  -  

Saldo incidenteel -257 - - - - - 

Saldo van baten en lasten - - - - - - 

 
Toelichting op baten en lasten  
Voor een toelichting op de zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma 
verwijzen wij naar de programma’s Staf, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt. 
 
Structureel evenwicht 
Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 
De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt: 

 

 Totaal van de lasten en baten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen 
af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen. 

 Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene 
dekkingsmiddelen. 
bij: de structurele verrekeningen met de reserves. Geeft het totaal structureel begrotingssaldo 
en meerjarenraming. 
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De begroting is in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor alle jaren is 
sprake van structureel evenwicht aangezien de structurele lasten worden gedekt door structurele 
baten. De incidentele lasten bestaan uit budgetten voor tijdelijke en boven formatieve formatie. 
Deze lasten worden gedekt uit de bijdrage van de stakeholders van Duo+. Hetgeen hiervoor is 
gemeld maakt dat wij kunnen stellen dat in de jaren 2018 tot en met 2021 geen structurele lasten 
worden gedekt met incidentele baten. Kortom er is sprake van structureel begrotingsevenwicht. 
 
Reëel evenwicht 
Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het 
realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en 
bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is. 
- In de begroting zijn taakstellingen opgenomen. 
- Alle ramingen zijn realistisch ingeschat en zijn in lijn met de realisatie over 2016. 
 
Conclusies 

 Deze begroting is sluitend. 

 Deze begroting is alle jaren structureel in evenwicht. 

 Deze begroting is in reëel evenwicht. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht van baten en lasten. 
 

Taakstellingen 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bedrijfsvoering - - -40 -150 -255 -420 -586 

Burger - - - -196 -255 -370 -485 

Buurt - - -21 -101 -143 -225 -308 

  - - -60 -446 -652 -1.016 -1.379 

 

Toelichting 

In de begroting is uitgegaan van een taakstelling op de personele lasten, inclusief de daaraan 

gerelateerde lasten (met uitzondering van Burger: sociaal domein, start 2019). Daarnaast is de 

oorspronkelijke taakstelling van circa € 270.000 in 2019 weer opgenomen. Deze was conform de 

eerste voortgangsrapportage drie jaar uitgesteld. 
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Bijdrage van de stakeholders  
De bijdrage die wij van de stakeholders verwachten is gebaseerd op de lasten die wij op de diverse 

programma’s in combinatie met de verdeelsleutel hebben gepresenteerd. In de tabel die hierna volgt 

is de bijdrage voor iedere partner in beeld gebracht.  

Partnerbijdrage  

(Bedragen in € 1.000) 

Begroting  

2017 

Begroting  

2018 

Begroting  

2019 

Begroting  

2020 

Begroting  

2021 

Diemen 

Bedrijfsvoering 4.802 4.872 4.696 4.643 4.584 

Burger  - - - - - 

Buurt  - - - - - 

Totaal Diemen 4.802 4.872 4.696 4.643 4.584 

Ouder-Amstel 

Bedrijfsvoering 3.401 3.450 3.329 3.292 3.252 

Burger 2.158 1.750 1.672 1.652 1.611 

Buurt 1.518 1.990 1.956 1.943 1.916 

Totaal Ouder-Amstel 7.077 7.190 6.957 6.887 6.779 

Uithoorn 

Bedrijfsvoering 5.938 6.026 5.804 5.735 5.662 

Burger 3.984 3.129 2.983 2.945 2.870 

Buurt 3.227 4.230 4.156 4.128 4.072 

Totaal Uithoorn 13.149 13.384 12.943 12.808 12.604 

Totaal bijdrage 25.028 25.446 24.596 24.338 23.967 
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Bijlage: Taakvelden 
 

Taakvelden  
Percentage 

(%) 
Bedrag2 

(x € 1.000) 

0.1 Bestuur 0,2% 51 

0.2 Burgerzaken 2,6% 662 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0,0% - 

0.4 Ondersteuning organisatie 62,4% 15.878 

0.5 Treasury 0,5% 127 

0.61 OZB woningen 0,0% - 

0.62 OZB niet-woningen 0,0% - 

0.64 Belastingen Overig 0,0% - 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0,3% 76 

0.8 Overige baten en lasten 0,0% - 

0.8 Overige baten en lasten 0,0% - 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 0,3% 76 

1.2 Openbare orde en veiligheid 1,2% 305 

2.1 Verkeer en Vervoer 4,6% 1.171 

2.2 Parkeren 0,0% - 

2.3 Recreatieve Havens 0,0% - 

2.4 Economische Havens en waterwegen 0,2% 51 

2.5 Openbaar vervoer 0,0% - 

3.1 Economische ontwikkeling 0,1% 25 

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 0,0% - 

3.4 Economische promotie 0,0% - 

4.1 Openbaar basisonderwijs 0,0% - 

4.2 Onderwijshuisvesting 0,0% - 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0,3% 76 

5.1 Sportbeleid en activering 0,0% - 

5.2 Sportaccommodaties 1,0% 254 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0,0% - 

5.4 Musea 0,0% - 

5.6 Media 0,0% - 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3,4% 865 

6.1 Samen kracht en burgerparticipatie 0,5% 127 

6.2 Wijkteams 2,8% 712 

6.3 Inkomensregelingen 4,9% 1.247 

6.4 Begeleide participatie 0,0% - 

6.5 Arbeidsparticipatie 0,5% 127 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0,3% 76 

6.71 0,3% 76 

                                                           
2 Het bedrag staat zowel voor de baten en de lasten. De baten zijn namelijk gelijk aan de lasten. 
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Taakvelden  
Percentage 

(%) 
Bedrag2 

(x € 1.000) 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0,0% - 

6.82 Geëscaleerde Zorg 18- 0,0% - 

7.1 Volksgezondheid 0,2% 51 

7.2 Riolering 1,9% 483 

7.3 Afval 2,6% 662 

7.4 Milieubeheer 1,4% 356 

7.5 Begraafplaatsen 0,9% 229 

8.1 Ruimtelijke Ordening 0,4% 102 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1,1% 280 

8.3 Wonen en Bouwen 5,1% 1.298 

 Totaal 100,0% 25.446 
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Bijlage: Bestuurders  
 

Onderstaand een overzicht van de bestuurders van Duo+  

Bestuurders Dagelijks 

Bestuur 

Algemeen 

Bestuur 
Voorzitter 

E. Boog X X PV 

D. Oudshoorn-Tinga X X X 

M. Blankers-Kasbergen X X  
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Leeswijzer 

Voor u liggen de jaarstukken 2016. Deze bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële 
jaarrekening. 

In de jaarrekening legt het Dagelijks bestuur (DB) verantwoording af over het gevoerde beleid en de 
daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarrekening is conform Besluit, Begroting en 
Verantwoording (BBV) en gelijk aan die van de begroting. De financiële overzichten zijn afgerond op 
€ 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen 
wordt het minteken gebruikt als er een last (uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken 
staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) gelezen. Hiermee volgen we de begroting 2016.  

Het jaarverslag bestaat uit: 
 De programmaverantwoording; 
 Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen; 
 De paragrafen. 

In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Wat willen 
we bereiken (Doelstelling) en Wat gaan we ervoor doen (Activiteiten) is in de 
programmaverantwoording verwerkt in een tabel. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt, 
wat we ervoor gedaan hebben en wat het heeft gekost. Naast de vragen wordt ook een toelichting 
gegeven op de investeringen.  

In het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen zijn de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van 
Duo+ toegelicht. 

In de paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten 
die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn.   

De jaarrekening bestaat uit: 
 De programmarekening; 
 De balans 

De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per 
programma. 

De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd 
vermogen (passiva) van het samenwerkingsverband.  

Een minteken (-) in de jaarstukken geeft aan dat er geen toelichting nodig is. Daarnaast hebben wij 
het ook gebruikt om nullen te vervangen. 
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Inleiding  
 
Algemeen 
 
De start 
1 januari 2016 vormde een belangrijk moment in de Duo+ samenwerking: vanaf die dag is de 
uitvoeringsorganisatie Duo+ formeel van start. In die organisatie zijn diverse uitvoeringstaken voor 
de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn ondergebracht. De drie gemeenten kozen voor 
samenwerking omdat de individuele gemeenten afzonderlijk op middellange termijn (te) kwetsbaar 
worden op deze taakgebieden, onvoldoende kwaliteit kunnen leveren of dit tegen (te) hoge kosten 
moeten organiseren. Oftewel: met Duo+ realiseren de aangesloten gemeenten een duurzame impuls 
op de 3K’s.  
Ouder-Amstel en Uithoorn hebben de taken op het gebied van Burger, Buurt en Bedrijfsvoering 
ondergebracht bij Duo+, terwijl de taakoverdracht vanuit Diemen zich beperkt tot Bedrijfsvoering. Dit 
betekent dat het personeel op de bewuste taakgebieden is overgegaan naar de Duo+ organisatie en 
de bijbehorende budgetten zijn overgedragen.  
 
Turbulente periode 
Duo+ heeft een turbulente start achter de rug. U bent in juni 2016 uitgebreid geïnformeerd over de 
roerige startfase en de problemen die in de dagelijkse werkpraktijk aan de orde waren, zich onder 
meer vertalende in een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuimpercentage. Tegelijkertijd diende 
er oog te zijn voor het drieledige ambitieniveau: 
1) Op betreffende taakgebieden ambtelijk fuseren (reorganiseren);  
2) (via ICT) vier organisaties moderniseren;  
3) Tegelijkertijd op alle taakgebieden ‘de winkel openhouden’.  
 
Al met al leidde de gang van zaken in de eerste maanden, door externe inhuur en de grote ICT-
opgave, tot financiële tekorten. Het DB stelde zich op het standpunt dat eerst voldoende onderzoek 
diende plaats te vinden naar de oorzaken en de exacte hoogte van de tekorten. Hierdoor werd de 
vaststelling van de begroting 2017 met instemming van de Provincie over de zomermaanden “heen 
getild” en was de directeur, in samenspraak met de gemeentesecretarissen, verantwoordelijk voor 
het opstellen van een toekomstgericht Programmaplan (later uitgemond in het Programma Slimmer 
Verbinden). 
 
Ontwikkelingen vanaf augustus 2016  
Tijdens het zomerreces kondigde de directeur zijn vertrek aan. Vervolgens hebben de drie 
gemeentesecretarissen op verzoek van het DB de directiewerkzaamheden tijdelijk onderling 
verdeeld. Dit om in de opbouw van de organisatie geen stagnatie te krijgen en vooral om de 
werkomstandigheden in de organisatie te stabiliseren. Daarnaast was het noodzakelijk om meer 
verbinding te maken met de drie gemeenten en om transparant te opereren. 
 
Op het moment dat de begrotingswijziging 2016 Duo+ en de Begroting 2017-2020 Duo+ aan de 
gemeenteraden werd aangeboden hebben alle drie de colleges, mede door de bevindingen van de 
gemeentesecretarissen die tijdelijk de directie van Duo+ vormen, aangegeven stevige zorgen te 
hebben over de situatie waarin Duo+ verkeerde. Het AB heeft derhalve besloten om vanuit een door 
alle gemeenten gedeelde analyse te komen tot een aanvullend pakket aan maatregelen.  
Tijdens een bijzondere vergadering van het Algemeen Bestuur van Duo+ op 20 september zijn de 
bevindingen van de directie besproken en onderschreven. Hierbij is door het AB geconcludeerd dat 
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er terecht nog vraagtekens zijn of de in de voortgangsrapportage gesignaleerde knelpunten en 
maatregelen voldoende zijn om de zorgen weg te nemen. Denk hierbij aan zorgen m.b.t. de interne 
dienstverlening van Duo+ aan de gemeenten, maar ook omtrent de aansturing en governance.  
Het Algemeen Bestuur van Duo+ heeft de directie van Duo+ de opdracht gegeven om vóórdat het AB 
de begroting zou vaststellen, een Plan van aanpak klaar te hebben waarin in ieder geval moet zijn 
beschreven voor welke problemen, op welke termijn oplossingen zijn gevonden, inclusief de aard van 
de oplossingen en een financiële analyse. Daarbij stemde het overigens tot tevredenheid te 
constateren dat een groot deel van de problemen niet opgelost behoeft te worden met meer geld, 
maar door helderder zaken te structuren of zaken beter af ter spreken.  
 
Op weg naar een “nieuw” Bedrijfsplan  
In de laatste vier maanden van 2016 is de tijd genomen om onder leiding van een adviesbureau te 
komen tot een zorgvuldige uitwerking van het Bedrijfsplan 2.0. Daarbij zijn de op bestuurlijk niveau 
ingebrachte discussiepunten in relatie tot de gewenste doorontwikkeling van Duo+ uitgebreid aan de 
orde gekomen. Dit heeft begin 2017 geleid tot bestuurlijk eenduidige besluiten. Hierdoor en met de 
start van een nieuwe directeur is een krachtige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van Duo+ 
tot een krachtige dienstverlener.  
 
Het is de bedoeling dat wij de genomen besluiten verder uitwerken in een “nieuw” Bedrijfsplan. 
 
De oogst 
Het was voorspeld: het zou geen gemakkelijk jaar voor Duo+ worden. Bij een dergelijke vorm van 
samenwerking is het een gegeven dat bij aanvang sprake is van een dip. Het zou de werkelijkheid én 
de inspanningen van medewerkers echter absoluut geen recht doen om een beeld te laten ontstaan 
van louter “kommer en kwel”. Er zijn wel degelijk fraaie resultaten behaald die in 2017 e.v. hun 
vruchten gaan afwerpen. In deze jaarrekening wordt hierop elders uitgebreider ingegaan. 
 
Tot slot, waardering en respect! 
Wij willen afsluiten met een oprecht woord van dank aan alle medewerkers van de Duo+ 
werkorganisatie en de deelnemende gemeenten, die ondanks alle tegenslag zijn blijven werken aan 
en zijn blijven geloven in de kansen die Duo+ de aangesloten gemeenten biedt om een duurzame 
impuls te geven aan de veelgenoemde 3 K’s. Wij hebben de overtuiging dat hun geduld wordt 
beloond en bouwen verder om aan die verwachtingen nog meer inhoud te geven. Vanzelfsprekend 
worden zij daarin actief betrokken.    
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Waar staan we op financieel gebied 
 
Significante financiële ontwikkelingen 2016 
De berekeningen die ten grondslag hebben gelegen aan de financiële bijstelling van de 
programmabegroting 2016 hebben ertoe geleid dat de jaarrekening/begroting in basis op orde 
gekomen is. Hiermee is een structurele financiële basis gelegd voor de komende jaren om verder op 
te bouwen.  
 
Rekeningresultaat van 2016 
Wij sluiten de jaarrekening van Duo+ per 31 december 2016 af met een saldo van € 0. In dit saldo is 
rekening gehouden met de terugbetaalverplichting van circa € 295.000. Dit bedrag heeft te maken 
met: 
 

 De onderbesteding als gevolg van inhuur van derden en extra uren eigen personeel i.r.t. 
vacatureruimte. 

  Een eenmalige onderschrijding als gevolg van jaar overschrijdende contracten. 

 Het treffen van een voorziening voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid (meer) 
leveren voor Duo+. 

 
In de tabel die hierna volgt hebben wij de onderbesteding van € 295.000 per programma en 
stakeholder in beeld gebracht.  
 

 

    Stakeholder(s) 
(bedragen x € 1.000) 

 Onderbesteding Terugbetaalverplichting naar de verschillende partners  

Diemen Ouder-Amstel Uithoorn 

Bedrijfsvoering 140 51 38 51 

Burger 206   72 134 

Buurt -51   -16 -35 

Totaal 295 51 94 150 

 
Bestemming terugbetalingsverplichting 
Wij stellen voor de terugbetalingsverplichting anders te bestemmen namelijk als volgt: 
  

 Bestemming x € 1.000  Onderbesteding  Diemen 
 Ouder 
Amstel 

 Uithoorn 

Reserve Bedrijfsvoering(onderdeel (PiA) 95 33 22 40 

Reserve Bedrijfsvoering 45 18 16 11 

Reserve Buurt/Burger 155 - 56 99 

Totaal 295 51 94 150 

 

Post, intake en Archief (PiA).  
Door postintake moet controle worden uitgevoerd op het aanmaken van nieuwe zaken en op het 
toevoegen van documenten aan zaken. Nadat een zaak is afgedaan, is de controle op volledigheid en 
compleetheid belegd bij de archiefbeheerders. Het uitvoeren van deze controle heeft de hoogste 
prioriteit en is ook door de provincie in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht op het 
archiefbeheer tot hoogste prioriteit benoemd.  
 
In 2016 heeft door capaciteitsgebrek geen controle plaatsgevonden en is de inrichting van de 
archiefmodule en de zaaktypen nog niet geheel op orde. Om het oplopen van de achterstanden te 
stoppen (Kraan Dicht) is extra inzet nodig. Vanwege de complexiteit en het specialisme van de 
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werkzaamheden is inzet van gekwalificeerd personeel nodig.  Inschatting maken van de exacte 
kosten is lastig maar op basis van ervaringen bij een andere gemeente die ook met Inproces werkt 
verwachten wij dat de kosten maximaal € 95.000 zullen bedragen. 
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Reserves 
Reserves na bestemming terugbetalingsverpichting: 
Het is wenselijk om voor- en nadelige resultaten over de jaren heen te kunnen egaliseren. Om te 
voorkomen dat kleine voordelige resultaten volledig worden teruggestort naar de deelnemende 
gemeenten en in volgende jaren mogelijke kleine tekorten weer worden gevorderd van de 
deelnemende gemeenten. Dit voorkomt veel administratieve handelingen en het heen en weer 
pompen van middelen. Wij vragen daarom de onderschrijding binnen de programma’s te reserveren 
in de reserves Bedrijfsvoering (€ 45.000) en Burger-Buurt (€ 12.000).  
Daarnaast zit in de terugbetalingsverplichting een bedrag van € 143.000 in relatie tot het sociaal 
domein. Deze middelen zullen het komende jaar nog benodigd zijn om de verdere borging en 
uitvoering van het sociaal domein uit te kunnen voeren.  
 
Overige reserveringen: 
In de jaarrekening 2016 zijn conform besluit de volgende reserves gevormd: 
Algemene reserve Bedrijfsvoering  

 Projectgelden ICT 
Om te voorkomen dat de incidentele projectmiddelen van ICT heen en weer geschoven (zie nota 
reserves en voorzieningen) worden tussen Duo+ en de stakeholders zijn de middelen 
(€ 2.265.000) die in 2016 resteren te reserveren. De besteding van deze middelen verloopt via 
afzonderlijke projectplannen (programma slimmer verbinden) die eerst getoetst worden op de 
drie K’s (Kwaliteit, Kosten en Kwetsbaarheid). 

 Middelen ten behoeve van cultuur 
In de voortgangsrapportage 2016 van Duo+ zijn middelen (€ 100.000) beschikbaar gesteld om de 
cultuur binnen Duo+ te vormen. De beschikbaarheid van deze middelen in relatie tot het nog 
resterende jaar vragen om het incidentele deel (€ 75.000) van deze middelen te reserveren om in 
2017 aan te kunnen wenden.  

 Opleiding Management 
In het opleidingsbudget (€ 310.000) 2016 van Duo+ is een incidenteel budget (€ 100.000) 
aanwezig om het management van Duo+ op te leiden. Door de hectiek van het eerste jaar is het 
niet gelukt om deze middelen in te zetten, terwijl dit wel noodzakelijk  is (zie rapport Seinstra van 
de Laar). Wel is een eerste aftrap gemaakt in december 2016. De resterende middelen (€ 95.000) 
zijn gereserveerd om de opleiding in 2017 af te kunnen ronden. 

Als u bovenstaand voorstel besluit, wordt dit verwerkt als een begrotingswijziging 2017.  
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Jaarverslag 
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Programmaverantwoording 
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2.1 Programma Stafbureau 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Doorontwikkeling Duo+ 
Het jaar 2016 heeft vooral in het 
teken gestaan van het neerzetten 
van de organisatie zowel in 
financiële zin als organisatorische 
zin. Halverwege 2016 heeft de 
directeur de organisatie verlaten en 
hebben de drie 
gemeentesecretarissen deze rol op 
zich genomen. 

Doorontwikkeling Duo+ 
Wij hebben een extern bureau verzocht nader onderzoek 
te doen naar de stand van zaken van Duo+. Inmiddels 
heeft dit bureau een rapport gepresenteerd, bestaande 
uit zeven hypotheken. Een nader plan van aanpak wordt 
nog opgesteld. 

Begroting, 
pagina 11. 

Organisatie brede control Duo+ 
De concerncontroller is 
verantwoordelijk voor de 
organisatie brede control van Duo+. 
Deze rol heeft voornamelijk in het 
1e halfjaar 2016 in het teken 
gestaan van het in beeld brengen 
van de financiële situatie van Duo+. 
Deze functionaris ook belast met de 
taken van Contactpersoon Inkoop 
(CPI). 

Organisatie brede control Duo+ 
In 2016 is de rol van concerncontroller extern vervuld.  De 
rol van CPI binnen Duo+ heeft nog geen gestalte 
gekregen. Deze zal bij het structureel invullen van de 
functie van concerncontroller in 2017 zijn beslag krijgen. 

Begroting, 
pagina 11 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
 
Kwetsbaarheid/Kwaliteit/Kosten 
In 2016 is vooral gefocust om de financiële begroting van Duo+ meerjarig op orde te brengen. Hierbij 
is tevens een meerjarige aanname gemaakt voor het realiseren van het efficiencyresultaat. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voor gedaan? 
Het vertrek van de directeur halverwege 2016 en de drie gemeentesecretarissen die vervolgens deze 
rol vervuld hebben is een belangrijke ontwikkeling geweest binnen dit programma.  
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Wat heeft het gekost? 

Stafbureau 
Bedragen x € 1.000 

Rekening  
2015 

  

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 

2016 
Begroting  

2016 

na  
wijziging 

Rekening 

2016 
  

Resultaat  
2016 

Structurele lasten -  -360 4 -356 -437 81 

Structurele baten -  360 71 431 512 -81 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  - -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  - -  

Saldo structureel - - 75 75 75 - 

Incidentele lasten -  -  -  -  - -  

Incidentele baten -  -  -  -  - -  

Toevoegingen aan reserves  -  -  -75 -75 -75 - 

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  - -  

Saldo incidenteel - - -75 -75 -75 - 

Saldo van baten en lasten - - - - - - 

 

Toelichting op het resultaat 2016 
De toevoeging aan de reserve Bedrijfsvoering heeft betrekking op middelen voor de 

organisatiecultuur. Omdat deze pas laat in 2016 beschikbaar zijn gesteld, is verzocht om het 

incidentele deel (€ 75.000) van deze middelen te reserveren en beschikbaar te stellen in 2017. 

De overschrijding van de lasten met € 81.000 die zijn doorbelast naar de overige programma’s heeft 

voor een aanzienlijk deel te maken met de hogere kosten voor inhuur.
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2.2  Programma Bedrijfsvoering 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Harmonisatie salarisadministratie 
De integratie salarisadministraties van 
Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel in 
de salarisadministratie van Duo+ is 
succesvol afgerond. 

Harmonisatie salarisadministratie 
De per 31 december 2015 bestaande afzonderlijke 
salarisadministraties van Diemen, Uithoorn en Ouder-
Amstel hebben wij in 2016 kunnen integreren in de 
nieuw opgezette salarisadministratie voor Duo+. 
Hierdoor hebben we bereikt dat vanuit 1 database 
deze dienst aan alle 4 werkgevers uniform kan worden 
geleverd. 

Begroting,  
pagina 13 

Harmonisatie personeelsadministratie 
Voor de personeelsadministratie is een 
eerste aanzet gegeven tot digitalisering 
van besluiten en documenten -via het 
digitale personeelsdossier- en het 
gebruik van het zaaksysteem voor een 
groot deel van de correspondentie met 
medewerkers. 
 
 
 

Harmonisatie personeelsadministratie 
Bestaande werkwijzen, formulieren etc. zijn deels 
geharmoniseerd en aangepast.  
In ADP zijn de digitale personeelsdossiers gevuld met 
de relevante documenten vanaf 1 januari 2016 en 
opengesteld voor de medewerker(s) en een zeer 
beperkte groep gebruikers. 
Via het zaaksysteem wordt nu een deel van de 
correspondentie gevoerd. Het aanmaken van de 
standaarddocumenten daarvoor is nog niet geheel 
afgerond. 

Begroting,  
pagina 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonisatie rechtspositieregelingen 
Het harmoniseren van een aanzienlijk 
aantal lokale rechtspositieregelingen 
voor de 4 werkgevers is afgerond. 

Harmonisatie rechtspositieregelingen 
Met de medezeggenschap en de vakbonden hebben 
wij overeenstemming bereikt over een aantal te 
harmoniseren lokale rechtspositieregelingen met als 
doel een uniform werkgeverschap. Daardoor gelden 
nu voor de 4 werkgevers op een aantal terreinen, zoals 
voor salarissen, vergoedingen en werktijden, gelijke 
arbeidsvoorwaarden. De teksten van de regelingen zijn 
door ons en door de colleges van de drie gemeenten 
(als bevoegd gezag) vastgesteld en gepubliceerd. Over 
de geharmoniseerde regelingen is door ons met 
medewerkers gecommuniceerd en in samenspraak 
met de leidinggevenden in uitvoering genomen. 

Begroting,  
pagina 13 

Harmonisatie Financiële administratie 
Ondanks technische tegenslagen is het 
gelukt om de financiële administraties 
van Ouder-Amstel, Uithoorn en Duo+ 
vanaf 1 januari 2017 te harmoniseren. 
Hierdoor kunnen de processen 
geharmoniseerd en geoptimaliseerd 
worden en daarmee een eerste stap 
gezet worden m.b.t. efficiency. 
 
 

Harmonisatie Financiële administratie 
In 2016 is ook bereikt dat Ouder-Amstel is overgegaan 
op digitale factuurverwerkingssysteem. 

Begroting, 
pagina 13 

Bezwaar en beroep 
Het behandelen van bezwaar en beroep 
tegen plaatsingen bij Duo+ is vrijwel 
afgerond.  

Bezwaar en beroep 
Op 1 dossier na hebben wij alle ingediende bezwaren 
tegen de plaatsing van de betrokken medewerker(s) 
bij Duo+ kunnen behandelen en afronden.  

 

Moderne Kantoorautomatisering 
Duo+ en haar moederorganisaties 
hebben de beschikking gekregen over 
een moderne kantoorautomatisering. 

Moderne Kantoorautomatisering 

Iedereen werkt met hetzelfde zaaksysteem. 
Geharmoniseerde processen (servicedesk, p&o, 
finance, etc.) hebben wij zoveel mogelijk lean 

Begroting, 
pagina 13 
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

De organisatie werkt steeds meer 
digitaal intern en extern samen. 
Harmonisatie van netwerk zo goed als 
afgerond. Harmonisatie van applicaties 
komt op stoom. 

ingericht. Voor de grote kernapplicaties zijn 
gezamenlijke inkooptrajecten voor harmonisatie 
opgestart. Voor de processen van de BAG (gebouwen 
en adressen), BRK (Kadaster) en WKPB (Beperkingen) 
zien alle registraties er hetzelfde uit en werken ook 
hetzelfde. Doordat we nu over één netwerk (o.a. wifi) 
beschikken zijn beheerprocessen eenvoudiger 
geworden. 

Schaalvergroting 
Door de operationalisering van Duo+  
per 1 januari 2016 jl. is er over het 
algemeen sprake van schaalvergroting. 
Door deze schaalvergroting is het op 
een aantal gebieden waaronder 
Juridische Zaken en Communicatie 
mogelijk om de medewerkers verder te 
specialiseren in hun/haar vak. Waren zij 
in de oude situatie puur generalist, is er 
nu ook ruimte voor specialisatie.                      

Schaalvergroting 
Het afgelopen jaar is met name gebruikt om de 
organisatie (I&A) te verbeteren en de vraag vanuit de 
moederorganisaties en Duo+ op adequate wijze te 
verwerken. 

 

E-HRM 
Voor E-HRM betreft zijn in 2016 de 
meest basale functionaliteiten, bijv. 
declaraties en vakantie-urenbeheer, 
operationeel geworden.  
 
 

E-HRM 
De meest basale functionaliteiten functioneren 
inmiddels naar tevredenheid. Helaas zijn nog niet alle 
medewerkers voldoende daaraan gewend zodat 
daarover bij voortduring informatie verstrekt moet 
worden. 

Begroting,  
pagina 13 
 
 
 
 
 

Inkoopvolume en –deskundigheid 
Het afgelopen jaar is met name door 
het ontbreken van een 
concerncontroller / CPI en een 
contractenbank niet of nauwelijks van 
een gestructureerde en gezamenlijke 
inkoop in samenwerking met Stichting 
Rijk sprake geweest 

Inkoopvolume en –deskundigheid 
nvt 

Begroting,  
pagina 13 

Bedrijfsvoeringstaken 

In tegenstelling tot de gewenste 

doelstelling zijn niet alle 

bedrijfsvoeringstaken overgegaan naar 

Duo+. 

Bedrijfsvoeringstaken 

Bij het opstellen van de O&F-rapportage is op verzoek 

van de Gemeente Diemen het onderdeel Facilitair 

Diemen niet meegegaan in Duo+. Wel zijn in 2016 

afspraken gemaakt om de samenwerking van deze 

afwijkende werkafspraak vorm te kunnen geven. 
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Interne dienstverlening 

In het eerste jaar van Duo+ heeft voor 

de Interne Dienstverlening de focus 

gelegen op het zo goed mogelijk 

voortzetten van deze dienstverlening, 

maar in een efficiëntere vorm. 

 

 

 

De focus van de interne dienstverlening 

ligt op zoveel mogelijk afhandelingen 

bij het single-point-of contact. 

 

In 2016 is de Servicedesk gevormd en is 

op intranet een wegwijzer beschikbaar 

waar de eenvoudige of veel 

voorkomende vragen (PDC) eenvoudig 

terug gevonden kunnen worden. 

 

Interne dienstverlening 

De dienstverlening is in efficiëntere vorm voortgezet 

door de procedures Postverzending, Inkoop en beheer 

kantoorartikelen en Abonnementen te harmoniseren. 

Daarnaast zijn kleine veranderingen doorgevoerd om 

deze efficiëntere manier van werken te kunnen 

realiseren. Zo zijn contracten omgezet, passend bij de 

geharmoniseerde werkprocessen.   

 

De producten en diensten worden langs alle 

beschikbare kanalen aangeboden. In 

eenvoudige/enkelvoudige zaken werkt bedrijfsvoering 

het liefst zo veel mogelijk digitaal:  

 ‘Click’ (digitaal contact via formulier bijvoorbeeld) 

via selfservice van eenvoudige producten en 

diensten;  

 ‘Call’ (telefonisch contact met de helpdesk);  

 ‘Face’ (interne fysiek contacten) worden ingezet 

op complexere vragen.  

Daarnaast is de organisatie dusdanig ingericht 

waardoor de call-afhandeling efficiënter verloopt.  

 

Bij de Servicedesk is een SuperUser aangesteld die 

verantwoordelijk is voor de PDC. 

 

Begroting,  
pagina 14 

Formatie 

Gebleken is dat de aanwezige formatie 

voor dienstverlening niet voldoende 

was. Daarom is er in 2016 ingehuurd 

waardoor de postregistratie goed en 

adequaat kan worden opgepakt. Alle 

werkprocessen zijn in beeld en continu 

een punt van aandacht voor 

verbetering. 

Formatie 

De formatie is (tijdelijk) uitgebreid in 2016 door 

inhuur. 

 

Advisering 

De doelstelling dat adviseurs van 

Interne Dienstverlening werken in de 

nabijheid van de klant is ten dele 

uitgevoerd. Dit kunnen 

portefeuillehouders zijn maar ook 

beleidsafdelingen die de schakel 

vormen met de portefeuillehouders.  

Advisering 

Er is slechts één adviseur in het team Interne 

Dienstverlening werkzaam waardoor het onmogelijk is 

gebleken continu dichtbij de portefeuillehouders te 

blijven. Hoe dit vorm gegeven moet worden is nog niet 

opgepakt. 

Begroting, 
pagina 14 

Programma "Slimmer Verbinden"  

Zie paragraaf bedrijfsvoering 

 

Programma "Slimmer Verbinden"  

Zie paragraaf bedrijfsvoering 

 

Voortgangs-
rapportage  
2016 DUO+, 
pagina 9 

Dienstverleningsovereenkomsten 

 

Dienstverleningsovereenkomsten 

Het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten 

(DVO) heeft in 2016 niet plaatsgevonden.  

 

Voortgangs-
rapportage  
2016 DUO+, 
pagina 10 

Gerichte versterking van de organisatie. Gerichte versterking van de organisatie Voortgangs-
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

In het kader van gerichte versterking van de 

organisatie is voor leidinggevenden een 

ontwikkelprogramma bij De Baak beschikbaar 

gekomen.  

rapportage  
2016 DUO+, 
pagina 10  
 

Een cultuurtraject 

 

Een cultuurtraject 

Een cultuurtraject, gericht op het "afbouwen" van de 

culturen van de voormalige werkomgeving(en) en het 

ontwikkelen van een door ieder gedragen 

gemeenschappelijke cultuur is nog immer in 

ontwikkeling. 

Voortgangsr
apportage  
2016 DUO+, 
pagina 10 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
In 2016 is het onze inzet geweest om de drie zogenaamde K's (Kosten, Kwaliteit en  
Kwetsbaarheid) zoveel mogelijk te realiseren. 
 
Kwetsbaarheid  
Hoewel de medewerkers nog niet op alle werkterreinen voldoende de weg hebben gevonden binnen 
de nieuwe structuur en dergelijke, is ons wel gebleken dat steeds meer medewerkers de 
samenwerking met elkaar hebben gevonden. Hierdoor is naar onze mening de kwetsbaarheid bij 
vooral specialistische of alleenstaande functies aan het afnemen.  
 
Kwaliteit  
Zoals in de voorbereiding was voorzien, is in 2016 is de kwaliteit van het samenwerkingsverband 
regelmatig onder druk komen te staan.  Wij hebben door de vele obstakels niet op alle fronten 
adequate managementinformatie kunnen genereren om tijdig te kunnen bijsturen. Dit hebben wij en 
zeker ook de medewerkers als onaangenaam ervaren. Ondanks deze ervaring hebben wij met elkaar 
kunnen bereiken dat de kwaliteit niet te veel geweld is aangedaan. Uit onderzoek is gebleken dat 
onze klanten/burger geen of vrijwel geen hinder hiervan hebben ondervonden. 
 
Kosten  
Wat de kosten betreft was 2016 een turbulente en enerverend jaar.  Zowel voor de incidentele als de 
structurele kosten bleken de beschikbaar gestelde budgetten significant onvoldoende te zijn. Dit was 
dan ook de aanleiding voor de drie deelnemende gemeenten extra budgetten beschikbaar te stellen. 
Wel moet worden opgemerkt dat door vele obstakels waar wij tegen aanliepen, onder meer het 
budget voor het programma Slimmer Verbinden niet volgens planning besteed.  

 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voor gedaan? 
-  
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Wat heeft het gekost? 

Bedrijfsvoering 
Bedragen x € 1.000 

Rekening  
2015 

  

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 

2016 
Begroting  

2016 

na 
wijziging 

Rekening 

2016 
Resultaat  

2016 

Structurele lasten -  -12.005 -2.721 -14.726 -14.468 258 

Structurele baten -  -  315 315 346 31 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  0   0 

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  0   0 

Saldo structureel - -12.005 -2.406 -14.411 -14.122 289 

Incidentele lasten -  -935 420 -516 -580 -64 

Incidentele baten -  -  - 0 680 680 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -1.595 -1.595 -2.360 -765 

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  0   0 

Saldo incidenteel - -935 -1.175 -2.111 -2.260 -149 

Saldo van baten en lasten - -12.940 -3.580 -16.522 -16.382 140 

 

Toelichting op het resultaat 2016 
Het saldo van circa € 140.000 voordelig is voornamelijk ontstaan omdat pas later in 2016 i.r.t. 

vacatureruimte is ingehuurd om ontstane achterstanden weg te werken. In dit saldo is ook rekening 

gehouden met een voorziening van circa € 150.000. Dit is nodig om de kosten te kunnen dekken van 

medewerkers die nog betaald moeten worden als gevolg van het feit dat die tijdens of na het 

plaatsingsproces geen arbeid meer leveren voor Duo+.    

 De toevoeging van circa € 2.360.000 aan de reserve Bedrijfsvoering heeft betrekking op 

opleidingsgelden voor het management (€ 95.000) en het restant (€ 2.265.000) van de toevoeging 

betreft middelen die wij de komende jaren door middel van het afzonderlijke programma Slimmer 

Verbinden beschikbaar stellen voor het realiseren van diverse projecten. 
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2.3  Programma Burger 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Dienstverlening aan deelnemende 

partijen 

In Duo+ vindt de afhandeling plaats van 

de één op één dienstverlening tussen 

de gemeente (Uithoorn en Ouder-

Amstel) en haar inwoners, 

ondernemers en instellingen. 

 

Met één op één dienstverlening wordt 

bedoeld: alle  contactafhandelingen van 

gemeentelijke producten en diensten 

via alle beschikbare 

dienstverleningskanalen:  

• Telefoon;  

• Balie (loket);  

• Website;  

• Post;  

• E-mail;  

• Nieuwe (social) media. 

Dienstverlening aan deelnemende partijen 

Wij bieden onze producten en diensten aan via alle 

dienstverleningskanalen. Hierbij is het de bedoeling 

dat de klant via elk kanaal dezelfde informatie krijgt. 

Zo hebben verschillende doelgroepen hun eigen 

mogelijkheden om met hun gemeentezaken te doen.  

 

Voor de meer complexere producten en diensten, 

tweede- en derdelijns (aan)vragen, wordt op afspraak 

gewerkt. De aanvrager kan zo, via de website of via het 

KCC (telefoon en balie), zijn voorkeurstijd plannen. De 

juiste medewerker behandelt de afspraak en is goed 

voorbereid. Dit geldt voor alle tweede- en derdelijns 

teams in de afdeling. 

 

Begroting, 
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Contactmomenten met o.a. burgers 

De persoonlijke contactmomenten voor 

inwoners, instellingen en ondernemers 

vinden plaats in de eigen gemeente. 

Contactmomenten met o.a. burgers 

Afspraken met de gemeenten vinden in Duo+ 

grotendeels op afspraak plaats. Dit betekent dat de 

klanten op het door hun gewenste moment geholpen 

kunnen worden met hun (aan)vraag in hun eigen 

gemeente(huis). Binnen het Sociaal Domein bestaat de 

mogelijkheid, door het plaats onafhankelijk werken, 

om klanten op locatie te bedienen (huisbezoek). 

 

Naast het werken op afspraak heeft het cluster 

Burgerzaken in zowel Uithoorn als Ouder-Amstel 

momenten voor vrije inloop.  

Begroting, 
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Bereikbaarheid 

Er is sprake van goed bereikbare 

dienstverlening, die is afgestemd op de 

doelgroepen en op specifieke 

producten en diensten. Alle 

dienstverleningskanalen zijn hiervoor 

beschikbaar gebleven. 

Bereikbaarheid 

Duo+ is voor de telefonie met Skype voor Bedrijven 

gaan werken. Het callcenter is gecentraliseerd in 

Ouder-Amstel. 

 

De websites zijn volledig vernieuwd en geïntegreerd 

met de nieuwe manier van zaakgericht werken. Steeds 

meer producten en diensten zijn via de website te 

raadplegen en direct (via DigiD) te regelen. 

 

De persoonlijke contactmomenten (balie) vinden 

ongewijzigd, op de vertrouwde wijze plaats in zowel 

Uithoorn als Oude- Amstel.  

Begroting, 
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Voor de eenvoudige (standaard) 

producten en diensten is het digitale 

kanaal (de website) ingericht. Dit is het 

best bereikbare, snelste, modernste en 

Alle eerstelijns (aan)vragen zijn ook te vinden op de 

gemeentelijke websites. Er is in 2016 door de 

webredactie gewerkt aan volledig nieuwe 

gemeentelijke websites waar zoveel als mogelijk 

Begroting, 
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

goedkoopste kanaal. Daarnaast heeft 

het de voorkeur van de meeste 

doelgroepen en worden kosten 

bespaard. Doordat er organisatie breed 

zaakgericht gewerkt wordt, kunnen 

inwoners de stand van zaken rond hun 

aanvraag 24/7 gaan volgen. 

  

vraaggericht en integraal gewerkt wordt. 

 

De tweedelijns afdoening vindt plaats op afspraak bij 

een van de andere loketten binnen Duo+.  Het betreft 

hier de afdoening van de wat meer gecompliceerde 

(aan)vragen of handelingen/ producten die meer dan 5 

minuten in beslag nemen.  

 

Hierbij wordt opgemerkt dat inwoners van Ouder-

Amstel in 2016 bij het Zorgadviespunt (ZAP) van 

Coherente terecht konden voor informatie en advies 

over opgroeien en opvoeden, wonen, welzijn, zorg en 

ondersteuning. Ook de toegang tot individuele 

maatwerkvoorzieningen vanuit de WMO en de 

Jeugdwet liep via het ZAP.  

De backofficewerkzaamheden (derdelijns) horen 

onlosmakelijk bij de loketten en zijn dus eveneens in 

de organisatie van dit programma ondergebracht. Het 

sociaal domein heeft daarnaast, door veel specifieke 

backofficetaken, een apart backofficeteam.  

 

Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit  
De dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen van de gemeente Uithoorn en Ouder-
Amstel is gecontinueerd in Duo+.  Het afgelopen jaar is er veel energie gestoken in de 
randvoorwaarden zoals de telefonie, ICT, werkschema's, verhuizing en inrichten van werkplekken. In 
2016 is nog niet altijd de kwaliteit geleverd die van ons gevraagd wordt, doordat de verbindingen nog 
niet optimaal ingericht waren. 
 
Kwetsbaarheid  
Door samenvoeging (schaalvergroting) van callcenters is vermindering van de kwetsbaarheid 
zichtbaar geworden. Ook de samenvoeging van de backofficeteams in het sociaal Domein per 1 
november 2016 heeft hieraan bijgedragen. Medewerkers in de teams kunnen, hoewel veelal nog op 
verschillende systemen wordt gewerkt, elkaar steeds meer vervangen. Ook is hard gewerkt de 
werkprocessen (en via de Lean-methodiek) op elkaar af te stemmen. Verder is de aanbesteding voor 
de backoffice-applicaties Burgerzaken en Sociaal Domein is in 2016 gestart. Wij verwachten de echte 
slag betreffende kwetsbaarheid pas te maken wanneer de applicaties geharmoniseerd zijn. 
 
Kosten  
Op de kosten van dienstverlening wordt (op termijn) bespaard door harmonisatie van onder andere 
ICT-systemen, waaronder de telefooncentrale en de verdergaande digitalisering van de 
dienstverlening door het meer integraal en zaakgericht werken. De nieuwe telefonie en het nieuwe 
zaakgericht werken hebben veel tijd en energie gekost bij de medewerkers (bijvoorbeeld het 
digitaliseringsproject van alle dossiers binnen het Sociaal Domein), maar zullen in de toekomst 
moeten leiden tot kostenreductie. Ook de voorbereidingen op harmonisatie van de backoffice 
applicaties van Burgerzaken en het Sociaal Domein zijn reeds in gang gezet. 
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Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voor gedaan? 
Alle taken en daarmee ook alle producten en diensten van de taakvelden zijn per 1 januari 2016 
overgedragen aan Duo+ en voortgezet in Duo+. Een producten- en dienstencatalogus en 
dienstverleningsovereenkomst is nog niet opgesteld. Op hoofdlijnen hebben de gemeenten dezelfde 
producten en diensten nodig van de afdeling Burger. Op hoofdlijnen betreft het dus alle (aan)vragen 
van de gemeentelijke producten en diensten door inwoners en bedrijven die door hun gemeente 
moeten worden geleverd. Daarnaast zijn er backofficetaken die aan de gemeentelijke producten en 
diensten verbonden zijn of die voortvloeien uit wettelijke taken binnen de teams van Burger, 
bijvoorbeeld het organiseren van verkiezingen of verschillende wettelijke verplichtingen binnen het 
Sociaal Domein. 
 
In het KCC zijn de telefooncentrales voor de algemene telefoonnummers van Duo+, Ouder-Amstel en 
Uithoorn gecentraliseerd in Ouder-Amstel. Hier wordt de telefoon beantwoordt voor alle drie de 
organisaties. Doordat de medewerkers voor de klanten van alle drie de organisaties werken is 
vermindering van de kwetsbaarheid door schaalvergroting zichtbaar geworden. De bereikbaarheid 
van de gemeenten wordt steeds beter en blijft aandacht houden in de toekomst. De lokale kleur van 
de gemeenten blijft behouden door behoud van de gemeentelijke telefoonnummers.  
Binnen het cluster Burgerzaken en het Sociaal Domein is het effect van schaalvergroting, doordat nog 
met verschillende applicaties gewerkt wordt, minder zichtbaar; medewerkers werken over het 
algemeen nog voor een van de twee gemeenten. Wel is, waar mogelijk, al gestart met harmonisatie 
van werkprocessen. 
 
Daarnaast is er een ontwikkeling in gaande naar integraal werken van de tweede- en derdelijns 
(aan)vragen in de verschillende gemeentelijke loketten, zoals in de klantmanagementteams 
participatie, WMO, jeugd van het Sociaal Domein. Ook in het loket Burgerzaken worden steeds meer 
(aan)vragen integraal, in het betreffende loket, afgedaan (op afspraak).  
 
Afhankelijk van de doorontwikkeling van het zaakgericht werken worden de mogelijkheden van 
dienstverlening via de website steeds uitgebreider. De web-redactie is bezig met continue 
verbetering van dit dienstverleningskanaal. 
 

Wat heeft het gekost? 

Burger 
Bedragen x € 1.000 

Rekening  
2015 

  

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 

2016 
Begroting  

2016 

na 
wijziging 

Rekening 

2016 
  

Resultaat  
2016 

Structurele lasten - -5.620 -693 -6.313 -6.102 211 

Structurele baten - -  155 155 150 -5 

Toevoegingen aan reserves  - -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves - -  -  -  -  -  

Saldo structureel - -5.620 -538 -6.158 -5.952 206 

Incidentele lasten - -  - - - - 

Incidentele baten - -  - - - - 

Toevoegingen aan reserves  - -  - -   

Onttrekkingen aan reserves - -  - - - - 

Saldo incidenteel - - - -   

Saldo van baten en lasten - -5.620 -538 -6.158 -5.952 206 
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Toelichting op het resultaat 2016 
De onderschrijding van € 206.000 op het programma is voornamelijk ontstaan omdat pas later in 
2016 i.r.t. vacatureruimte is ingehuurd om ontstane achterstanden weg te werken. Dit is slechts ten 
delen gelukt. Eind 2016 hadden wij nog een achterstand bij de gereed meldingen en 
milieuvergunningen.  
 
In dit saldo is nog geen rekening gehouden met het bedrag (€ 143.000) dat gevraagd wordt 
beschikbaar te houden voor het sociaal domein. Deze  middelen voor het sociaal domein zijn 
benodigd om de doorontwikkeling sociaal domein 2016-2018 verder te borgen in Duo+. 
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2.4  Programma Buurt 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 

Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Wij acteerden op verschillende vakgebieden: 

 afval en reiniging  

 beheer en onderhoud van de openbare ruimte  

 reconstructie/nieuwe aanleg buitenruimte  

 beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen  

 begraafplaatsbeheer  

 vergunningen, toezicht en handhaving  

Wij hebben een adviserende, 
regisserende, faciliterende, verbindende, 
toezichthoudende en (deels) uitvoerende 
rol vervuld, gebaseerd op: 

 werkzaamheden die binnen het 
programma Buurt werden vervuld in 
voorgaande jaren voor gemeente 
Ouder-Amstel en gemeente 
Uithoorn; 

 Aanwijzingen, beleid, regelgeving 
e.d. vanuit gemeente Ouder-Amstel 
en gemeente Uithoorn. 

Begroting, 
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Vanuit efficiency overwegingen hebben wij per 1 
november 2016 een organisatieverandering 
doorgevoerd. 

Om de efficiency te realiseren is het 
taakveld vergunningen samengevoegd 
met handhaving (VTH) en is Advies en 
Ondersteuning samengevoegd met het 
Ingenieursbureau (AOI). Onderhoud en 
Beheer (OB) blijft ongewijzigd. 
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Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwetsbaarheid  
Wij hebben in 2016 gewerkt aan  

 afstemming van de beschikbare capaciteit op de omvang van het areaal 

 uitwisseling en planning van de inzet van materieel (tractiemiddelen e.d.)  

 bundeling van kennis vanuit beide gemeenten  

 professionalisering en verbetering van beheerssystemen 

 onderzoek naar mogelijkheden voor het harmoniseren van processen, beleid, regelgeving etc. 

 voorbereidingen voor het opstellen van Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de 
gemeenten 

 
Deze processen hebben wij niet geheel afgerond in 2016 door een aantal factoren: 

 De wijze waarop de werkzaamheden georganiseerd waren in Uithoorn en Ouder-Amstel 
verschilde sterk van elkaar. De functies zijn niet één op één overgezet naar Duo+ vanuit beiden 
gemeenten, maar ‘geknipt’. Medewerkers zijn benoemd aan de hand van een percentage van de 
oude functie dat overeenkwam met een functie uit het functieboek van Duo+. Een ander 
percentage van de functie viel vaak tussen de wal en het schip. 

 Tijdens de vorming van Duo+ zijn een aantal vacatures niet opgevuld. Hierdoor zijn er 
achterstanden in het werk ontstaan. Een aantal tijdelijke krachten zijn niet meer werkzaam bij 
Duo+. Ook hierdoor ontstonden hiaten. 

 Er is een aantal ‘rafelranden’ in de nieuwe organisatie aanwezig, en tussen de nieuwe organisatie 
en de gemeenten, waarvoor nog oplossingen worden gezocht. 

 Het areaal is complex; eigendom en beheer komen op een aantal locaties niet overeen. 

 Een aantal zaken is nog niet goed georganiseerd: opdrachtgever- en opdrachtnemersrol, 
dienstverleningsovereenkomsten, budgetverdeling, mandaten en bevoegdheden. Dit leverde in 
2016 veel onduidelijkheden en extra werk op. 

 Er was in 2016 veel nieuwe software om aan te wennen, terwijl de functionaliteit van en de 
communicatie tussen deze ICT-toepassingen niet optimaal was. 
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 In 2016 bleek dat het beheerprogramma opnieuw aanbesteed moest worden. Dit was sterk van 
invloed op het opstellen van de meerjarenplannen. 

 
Kwaliteit  
Wij hebben assetbeheerders benoemd voor: 

 Riolering / stedelijk waterbeheer 

 Wegen en verkeer 

 Groen, natuur, spelen en begraafplaats 

 Gebouwen / civiele kunstwerken 

 Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 
 

Wat heeft dit al opgeleverd: 
Een vast aanspreekpunten per asset voor de gemeenten en binnen de afdeling Buurt heeft in  2016 
geresulteerd in: 

 Integraal meerjarenplan groot planmatig onderhoud 2017-2026 

 Meer overzicht en grip op de financiën per asset 

 Kortere doorlooptijd bij vragen over assets 

 Integrale afstemming bij projecten/vragen 
 
Kosten  
De lopende contracten hebben wij in beeld gebracht. Voor nieuwe contracten wordt bekeken of 
verhoging van het inkoopvolume kan leiden tot kostenverlaging. Daarnaast hebben wij kosten 
kunnen besparen door ingehuurd personeel in dienst te nemen. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voor gedaan? 
In verband met toekomstige veranderende wetgeving hebben wij op het gebied van VTH  door 
inhuur van personeel een flexibele schil gevormd. 
 
Wat heeft het gekost? 

Buurt 
Bedragen x € 1.000 

Rekening  
2015 

  

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 

2016 
Begroting  

2016 

na 
wijziging 

Rekening 

2016 
  

Resultaat  
2016 

Structurele lasten -  -4.390 -454 -4.844 -4.889 -45 

Structurele baten -  -  116 116 110 -6 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo structureel - -4.390 -338 -4.728 -4.779 -51 

Incidentele lasten  -  -  - -  -  -  

Incidentele baten  -  -  - -  -  -  

Toevoegingen aan reserves   -  -  - -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves  -  -  - -  -  -  

Saldo incidenteel - - - - - - 

Saldo van baten en lasten - -4.390 -338 -4.728 -4.779 -51 

 
Toelichting op het resultaat 2016 
De overschrijding van circa € 51.000 die wij op dit programma hebben gemaakt staat in relatie tot 
inhuur en extra uren die gemaakt zijn om de processen op orde te krijgen in 2016. 
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2.5 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Voorschriften BBV 
Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: 
 Dividend; 
 Saldo financieringsfunctie; 
 Overige algemene dekkingsmiddelen. 
Duo+ ontvangt geen dividend en financiert niet zelf. Hierdoor is ook geen sprake van een saldo van 
de financieringsfunctie.  
 
Overzicht algemene 
dekkingsmiddelen 
Bedragen x € 1.000 

Rekening  
2015 

  

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 

2016 
Begroting  

2016 

na 
wijziging 

Rekening 

2016 
  

Resultaat  
2016 

Ongebonden lokale heffingen nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Algemene uitkering nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Dividend nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Saldo financieringsfunctie nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Onvoorziene middelen - - - - - - 

Vpb -   - - - - - 

Overige -   - - - - - 

Totaal - - - - - - 

 
Onvoorziene middelen 
Duo+ had geen middelen beschikbaar om onvoorziene uitgaven op te vangen. 
 
Vpb 
In het kader van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheden, hebben wij een 
inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de verrichte analyse zijn wij tot de conclusie gekomen dat er 
geen sprake is van belastingplichtige activiteiten. Indien uit controle van de Belastingdienst wel blijkt 
dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten moeten wij alsnog vennootschapsbelasting 
afdragen. In paragraaf Weerstandsvermogen hebben wij rekening gehouden met dit risico. Zie ook 
de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering. 
 
Bijdrage van de stakeholders 
De bijdrage van de stakeholders is een specifieke uitkering en geen algemene dekkingsmiddelen. Dit 
maakt dat Duo+ geen algemene middelen beschikbaar heeft. 
 
Wat heeft het gekost? 

Algemene 
dekkingsmiddelen 
Bedragen x € 1.000 

Rekening  
2015 

  

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 

2016 
Begroting  

2016 

na 
wijziging 

Rekening 

2016 
  

Resultaat  
2016 

Structurele lasten -  -  -  -  -  -  

Structurele baten -  22.015 3.376 25.391 25.391 - 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo structureel - 22.015 3.376 25.391 25.391 - 
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Algemene 
dekkingsmiddelen 
Bedragen x € 1.000 

Rekening  
2015 

  

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 

2016 
Begroting  

2016 

na 
wijziging 

Rekening 

2016 
  

Resultaat  
2016 

Incidentele lasten -1.669 -  -  -  -  -  

Incidentele baten 1.669 935 1080 2.015 1.720 -295 

Toevoegingen aan reserves  -  -  -  -  -  -  

Onttrekkingen aan reserves -  -  -  -  -  -  

Saldo incidenteel - 935 1.080 2.015 1.720 -295 

Saldo van baten en lasten - 22.950 4.456 27.406 27.111 -295 

 

Toelichting op het resultaat 2016 
De werkelijke kosten zijn circa € 295.000 lager dan wij in de begroting hadden voorzien.  Dit is dan 

ook de aanleiding waarom wij in de jaarrekening rekening hebben gehouden met een 

terugbetaalverplichting die gelijk is aan deze onderbesteding. 

 

Investeringen 

 

Voor een toelichting op de investeringen verwijzen wij naar de toelichting op de balans. 

  

Investering (x € 1.000) 
Omschrijving 
 

 

Realisatie 
t/m 2016 

Overige ICT-middelen  243 

Overname ICT van stakeholders 730 

Totaal 973 
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Paragrafen
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3.1  Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het samenwerkingsverband verplicht een 
paragraaf weerstandsvermogen in de programma-begroting en de jaarrekening op te stellen. Deze 
paragraaf moet tenminste bevatten: 
 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;  
 een inventarisatie van de risico’s; 
 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 

 
Naast deze onderwerpen moet in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag conform het 
BBV ook de volgende verplichte kengetallen worden opgenomen: 

 netto schuldquote; 

 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 solvabiliteitsratio;  

 grondexploitatie (niet van toepassing); 

 structurele exploitatieruimte en  

 belastingcapaciteit (niet van toepassing). 

 
Momenteel zijn voor deze kengetallen geen landelijke normen vastgesteld. Indien er landelijke 
normering komen, zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.  
 
Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's  
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers  opgevangen kunnen worden 
zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang 
dat er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. Bij het opstellen van de begroting en de 
jaarrekening vindt een inventarisatie van die risico’s plaats en geven we de maatregelen aan om de 
risico's te beheersen. Op basis hiervan kan tweemaal per jaar de benodigde risicodekking worden 
bepaald, die wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de zogenaamde 
weerstandscapaciteit. Vooralsnog zijn hier geen middelen voor beschikbaar, dus het risico komt 
uiteindelijk terecht bij de deelnemende gemeenten.  

 Risico’s  
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke 
gebeurtenissen die een nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 
Deze dienen beheerst te worden, dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van 
de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de impact);  

 Risicomanagement  
Risicomanagement is er op gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de 
bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, 
verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van 
specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd;  

 Weerstandscapaciteit  
Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af 
te dekken. Deze zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de 
eigenaarsrol die de deelnemende gemeenten vervullen. Binnen is het eventuele exploitatiesaldo 
onderdeel van de weerstandscapaciteit. Vooralsnog worden kostendekkende exploitaties 
opgesteld en is er geen weerstandscapaciteit binnen Duo+;  

 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de 
beschikbare risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 
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Inventarisatie van risico's  
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd.  
Op basis van de informatie in de tabel die hier navolgt zijn de risico’s gekwantificeerd. 
 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de 
impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De thans in beeld 
zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

 
De thans in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Nr. Risico/Gebeurtenis 

 

Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore 

(x € 1.000) 

1 

Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om er 

voor te zorgen dat Duo+ verder vorm 

krijgt. 

Groot 
Zeer 

groot 

In begroting deels rekening 

meegehouden in 2017 bij sociaal 

domein. Daarnaast planmatige 

aanpak en prioriteitstelling. 

225 

2 Kosten ICT zijn hoger dan ingeschat. Middel Groot 
Het plan slimmer verbinden strak 

monitoren en prioriteren. 
 

 

PM 

3 

Drie gemeentebesturen kunnen in de 

toekomst verschillende inzichten of 

belangen hebben die de Duo+-

organisatie kunnen beïnvloeden en 

daarmee effect kunnen hebben op de 

drie K’s. Door het niet volledig meedoen 

van de gemeente Diemen zal geen 

optimalisatie bereikt kunnen worden van 

de efficiencyvoordelen. 

 

Middel 
Zeer 

Groot 

Harmonisatie op alle 

uitvoeringsonderdelen. 

 

 

 

300 

Kans 

Categorie 

Klasse 

(%) 

Gemiddelde 

(%) 

Impact 

Categorie 

Klasse 

(x € 1.000) 

 

Gemiddelde 

(x € 1.000) 

zeer klein 0 - 10  5 zeer klein - - 

klein 10 - 30 20 klein 0 - 100 50 

gemiddeld 30 - 50 40 gemiddeld 100 - 250 175 

groot 50 - 70 60 groot 250 -  500 375 

zeer groot 70 - 90 80 zeer groot 500 - 1.000 750 

   enorm > 1.000 1.500 
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Nr. Risico/Gebeurtenis 

 

Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore 

(x € 1.000) 

4 

Op basis van ervaringen van reeds 

opgerichte shared service organisaties 

blijkt dat de eerste drie á vier jaar de 

klanttevredenheid en medewerkers-

tevredenheid (met als gevolg uitval door 

ziekte) naar beneden zullen gaan en 

daarmee ook effect kunnen hebben op 

alle drie K’s, waaronder ook de kosten. 

Middel Middel 

In de begroting is rekening 

gehouden met hogere 

ziektekosten. Het management 

moet alert zijn op veel (kort) 

ziekteverzuim. Door bedragen in 

de begroting risico kleiner op 

overschrijding 

 

 

 

70 

6 

De nadruk teveel op de K van kosten en 

daarmee de ander twee K’s beïnvloeden 

(voorbeelden: span of control, het 

functiegebouw in een omgeving waar 

andere grote gemeenten dit niet of 

anders toepassen). 

Groot Groot 

Organisatiestructuur beoordelen 

en waar mogelijk aanpassingen 

doorvoeren.  

 

 

325 

7 

Er zijn geen middelen beschikbaar om de 

mobiliteit te bevorderen. Hierdoor zijn 

de meerjarig geraamde efficiencytaak-

stellingen niet of niet in voldoende mate 

realiseerbaar. 

 Groot Groot  

Mobiliteitsplan maken en reserve 

flankerend beleid vormen om te 

zorgen dat  aan de voorkant 

gestuurd kan worden op  

mobiliteit. 

 

 

225 

8 

De efficiency wordt wel behaald in 

percentage, uitgedrukt ten opzichte van 

de fte’s echter niet in €’s omdat het 

besparingspotentieel zich vaak in de 

lagere functies zit. 

Groot Groot Geen 

 

 

200 

9 

Als achteraf blijkt dat er sprake is van 

belastingplichtige activiteiten, zijn wij  

vennootschapsbelasting verschuldigd  

aan de Belastingdienst.  

Klein Klein Om dit risico te verkleinen zijn wij 

voornemens om vanaf 2017 de 

controle op basis van werkelijke 

cijfers eerder uit te voeren. 

 

pm 

    Totale risicoscore 2016 1.345 

 

De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van circa € 1,3 miljoen. Indien de risico’s 
daadwerkelijk leiden tot een financiële claim, kunnen wij in 2017 vooralsnog de 
bestemmingsreserves hiervoor inzetten.  
 
Als de middelen in de bestemmingsreserves in 2017 volledig worden aangewend, ontberen wij na 
deze periode weerstandsvermogen. Dit betekent dat als de risico’s zich financieel vertalen wij 
aanvullende middelen nodig hebben van de stakeholders Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. In 
de tabel die hierna volgt is het weerstandsvermogen in beeld gebracht. 
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Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
 
Weerstandsvermogen 
Bedrag  x € 1.000 

2016 2017 2018 2019 

Bestemmingsreserves 2.435 - - - 

Onvoorzien - - - - 

Totaal weerstandsvermogen 2.435 - - - 

 
Voor een specificatie van de bestemmingsreserve verwijzen wij naar de toelichting op de balans. 
 

Ratio's kengetallen 

De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bevat op basis van nieuwe 
verantwoordingsregels vanaf heden vijf financiële kengetallen. Van deze vijf financiële kengetallen is 
alleen indicator “Structurele exploitatieruimte” van toepassing op Duo+.  
 

 Kengetal Score 

Structurele exploitatieruimte 0% 

 

De indicator “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte 
(structurele baten min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in 
hoeverre Duo+ in staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een score hoger 
dan 0,6% als 'voldoende', een score tussen 0 en 0,6% als 'matig' en een score van 0% als 
'onvoldoende'. De begrotingsruimte van Duo+ is 0%. 
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3.2  Financiering 
 
Algemeen 
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op 
de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid 
en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd 
vermogen en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ verplicht om een overschot aan liquide 
middelen (groter dan € 250.000) uit te zetten bij het rijk door middel van schatkistbankieren. 
 
Liquiditeitsprognose  
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de 
bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te 
dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de 
inkomende en uitgaande geldstromen is de financieringsbehoefte in 2016 gedekt en zijn er geen 
rentekosten gemaakt.  
 
Administratieve organisatie en interne controle  
Alle relevante processen met betrekking tot de treasurywerkzaamheden worden beschreven in het 
nog voor Duo+ op te stellen treasurystatuut.  
 
Externe ontwikkelingen  
Doordat geen externe financiering noodzakelijk was, zijn externe ontwikkelingen niet van toepassing 
geweest op de financiering en de rentekosten van Duo+. 
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3.3  Bedrijfsvoering 
 
Dienstverlening en ondersteuning  
In 2016 was de bedrijfsvoering van Duo+ erop gericht om de organisatie goed neer te zetten. Met het 
accent op het doorlichten van de administratieve en overige beheersprocessen om deze zo efficiënt 
en doelmatig mogelijk vorm te geven. Hierna worden concreet ingegaan op de resultaten die wij in 
2016 hebben behaald.  
 
Interne Dienstverlening  
In het eerste jaar van Duo+ heeft voor de Interne Dienstverlening de focus gelegen op het zo goed 
mogelijk voortzetten van deze dienstverlening maar in een efficiëntere vorm. Kleine veranderingen 
zijn doorgevoerd om deze efficiëntere manier van werken te kunnen realiseren. Verder heeft 
Zaakgericht werken in 2016 een behoorlijke druk op de Interne dienstverlening gelegd. Gebleken is 
dat de aanwezige formatie, niet voldoende was, daarom is er in 2016 ingehuurd.  
 
BTW-Compensatiefonds  
De samenwerking (in een GR-lichaam) leidt tot een extra btw-kostenpost binnen de deelnemende 
gemeenten. Immers het personeel dat in dienst is van Duo+ wordt door middel van een bijdrage 
(inclusief btw) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Over deze bijdrage moet btw 
worden betaald wat in het verleden niet zo was. Niet alle btw is volledig verrekenbaar of 
compensabel, deze btw geeft brengt dus kosten met zich mee waar in de begrotingen nog geen 
rekening is gehouden. Dit is eerder bij de start van Duo+ al voorzien. 
 
Vennootschapsbelasting voor de ondernemende overheid.  
Met ingang van 1 januari 2016 is de wetgeving gewijzigd, hierdoor hebben zowel gemeenten, maar 
ook samenwerkingsverbanden te maken met de Wet op de vennootschapsbelasting. Zolang Duo+ 
niet in de rol van ondernemer treedt heeft dit voor Duo+ geen (financieel)effect. Het is wel van 
belang in toekomstige situaties een overwogen afweging te maken om ondernemingsgerichte taken 
binnen Duo+ uit te voeren i.r.t. de hiermee samenhangende administratieve kosten voor het voeren 
van een Vpb-administratie. 
 
ICT  
Het afgelopen jaar was voor de organisatie veelal leren omgaan met alle nieuwe ICT-middelen (Office  
356, Skype (telefonie), InProcces, etc.) die beschikbaar zijn gesteld. Vernieuwingen moesten landen 
en geadopteerd worden. Wij hebben veel tijd geïnvesteerd om medewerkers hierbij te helpen. Voor 
de grote kernapplicaties (VTH, Burgerzaken, Sociale Domein, Financiën, BOR, etc.) hebben wij voor 
de harmonisatie aanbestedingen gestart. Verder zijn op het gebied van de ICT-infrastructuur de wifi  
en het netwerk over alle locaties heen gelijk getrokken. In één omgeving kunnen alle Duo+ 
gemeenten alles raadplegen: BAG, BGT, WOZ en nog veel meer gegevens, gecombineerd met 
luchtfoto's en HD cycloramafoto's.   
 
Slimmer verbinden  
Vanaf 2015 heeft de ICT-projectorganisatie Duo+ de modernisering van diverse systemen en 
processen in gang gezet. Voorjaar 2016 is geconstateerd dat de projectorganisatie uit control is 
geraakt.  Om die reden heeft Duo+ een quick scan laten uitvoeren, om het plan en de 
programmasturing te kunnen verbeteren. Dit heeft geresulteerd in de Voortgangsrapportage die in 
september 2016 in de raden is besproken.  
 
Om de verdere implementatie op een verantwoorde manier te laten verlopen, is in opdracht van het 
DB een programma ontwikkeld genaamd “Slimmer Verbinden”. Dit programma heeft als doel “om zo 
snel mogelijk uit de badkuip te komen” door de harmonisatie van de werkprocessen af te ronden en 
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te ondersteunen met de juiste ICT-middelen. Er is gekozen voor programmatische sturing om 
onderlinge prioritering van de verbeteracties (projecten) optimaal te borgen en om mensen en 
middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Concreet betekent dit dat voor elk nieuw te starten 
project maar ook t.b.v. al lopende projecten een projectplan inclusief een business case wordt 
opgesteld. De business case beschrijft de kosten en opbrengsten in termen van de 3 K’s en geeft een 
handvat om projecten onderling te prioriteren en om beslissingen te nemen omtrent het al dan niet 
investeren van tijd en geld. 
Inmiddels is de inventarisatie van noodzakelijke projecten afgerond, kent (vrijwel) elk project een 
eigenaar op MT-niveau en vindt toedeling van resources plaats o.b.v. de business cases. We 
constateren echter dat het de organisatie ontbreekt aan voldoende kennis van projectmatig werken 
en het werken met business cases. Ook beschikt de organisatie niet over (voldoende capaciteit van) 
ervaren projectleiders. Dit maakt dat de start van projecten meer inzet vergt dan was voorzien. Zoals 
wij eerder hebben aangegeven is ook de programmatische sturing later in 2016 op gang gekomen. 
 
Controle op de digitale archivering in Inproces 

Om er voor te zorgen dat de gegevens in Inproces betrouwbaar zijn is het noodzakelijk dat er 

controle wordt uitgevoerd. Alleen met betrouwbare gegevens kan verantwoording worden afgelegd 

over het handelen van de gemeente (recht- en doelmatigheid). Inproces is behalve een zaaksysteem 

ook het digitale archief (geheugen) van de vier organisaties. Door controle uit te oefenen kunnen 

zaken die niet op orde zijn worden hersteld en kan, waar nodig, worden bijgestuurd. Deze controle is 

als taak belegd bij Post, intake en Archief (PiA). Door postintake moet controle worden uitgevoerd op 

het aanmaken van nieuwe zaken en op het toevoegen van documenten aan zaken. Een deel van de 

controles dient uitgevoerd te worden door de behandelaren van een zaak, zij zijn tenslotte 

verantwoordelijk voor de inhoud en het compleet zijn van een zaak. Controle achteraf, nadat een 

zaak is afgedaan, is belegd bij de archiefbeheerders. 

Het uitvoeren van deze controle heeft de hoogste prioriteit en is ook door de provincie in het kader 

van het Interbestuurlijk Toezicht op het archiefbeheer tot hoogste prioriteit benoemd. 

Omdat er in 2016, door capaciteitsgebrek bij PiA (in de formatieberekeningen is bij de vorming van 

Duo+ geen rekening gehouden met deze werkzaamheden), geen controle heeft plaats gevonden en 

ook de inrichting van de archiefmodule en de zaaktypen nog niet geheel op orde waren, is er 

achterstand ontstaan.  

Om het oplopen van de achterstanden te stoppen (Kraan Dicht) heeft ID/PiA eind oktober 2016 van 

het DB toestemming gekregen voor tijdelijke uitbreiding van de formatie. Deze uitbreiding is niet 

dusdanig dat hiermee ook de achterstanden ingelopen kunnen worden. Hiervoor is dus extra inzet 

nodig. Vanwege de complexiteit en het specialisme van de werkzaamheden is inzet van 

gekwalificeerd personeel nodig. Dit personeel kan gevonden worden bij externe bureaus. 

Inschatting maken van de exacte kosten is lastig maar op basis van ervaringen bij een andere 

gemeente die ook met Inproces werkt verwachten wij dat de kosten maximaal € 95.000 zullen 

bedragen. 

 

Ontwikkeling eigen personeel  
Met ingang van 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband Duo+ werkgever geworden. 
Personeelsleden zijn ook die datum in dienst getreden bij het samenwerkingsverband. Per 31 
december 2016 zag de bezetting als volg uit: 
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Personele bezetting (eigenpersoneel) Bezetting (fte’s) 

 Stafbureau 2,67  

Afdeling Bedrijfsvoering 115,72 

Afdeling Burger  77,42 

Afdeling Buurt 67,91 

Totaal 263,72 

 
De beschikbaar gestelde budgetten voor salarissen en vergoedingen zijn per saldo toereikend 
gebleken. Vacaturegelden zijn ingezet voor het dekken van noodzakelijk geachte inhuur van derden. 
 
Inhuur derden  
Om Duo+ goed neer te zetten is het onvermijdelijk gebleken om in het eerste jaar gebruik te maken 
van inhuur derden. Ook een hoog arbeidsverzuim in vooral het eerste half jaar van 2016 noodzaakte 
tot het inzetten van vervanging, om de continuïteit van de werkzaamheden te kunnen waarborgen. 
Uiteraard is door een goede afweging te maken tussen wenselijkheid, alternatieven bijv. door het 
inzetten van eigen expertise of verschuiven in werkpakketen en de noodzaak voor inhuur de kosten 
daarvan zoveel mogelijk beperkt. Per saldo zijn daardoor de beschikbaar gestelde middelen vrijwel 
voldoende gebleken. 
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Jaarrekening
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Overzicht van baten en lasten 
Totaal DUO+ 
Bedragen x ¤ 1.000 

Rekening  
2015 

 

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 
2016 

Begroting  
2016 

na 
wijziging 

Rekening 
2016 

Resultaat  
2016 

  

Lasten en baten 

Lasten 

Stafbureau - -360 4 -355 -437 -82 

Bedrijfsvoering - -12.940 -2.301 -15.242 -15.048 194 

Burger - -5.620 -693 -6.313 -6.102 211 

Buurt - -4.390 -454 -4.844 -4.889 -45 

Algemene Dekkingsmiddelen -1.669 - - - - - 

Totaal lasten -1.669 -23.310 -3.445 -26.754 -26.476 278 

Baten 

Stafbureau - 360 71 430 512 82 

Bedrijfsvoering - - 315 315 1.026 711 

Burger - - 155 155 150 -5 

Buurt - - 116 116 110 -6 

Algemene Dekkingsmiddelen 1.669 22.950 4.456 27.406 27.111 -295 

Totaal baten 1.669 23.310 5.113 28.422 28.909 487 

Saldo van baten en lasten - - 1.670 1.670 2.435 765 

Verrekeningen met  reserves 

Dotaties 

Stafbureau - - -75 -75 -75 - 

Bedrijfsvoering - - -1.595 -1.595 -2.360 -765 

Burger - - - - - 
 

Buurt - - - - - - 

Algemene Dekkingsmiddelen - - - -     

Totaal lasten - - -1.670 -1.670 -2.435 -765 

Onttrekkingen 

Stafbureau - - - - - - 

Bedrijfsvoering - - - - - - 

Burger - - - - - - 

Buurt - - - - - - 

Algemene Dekkingsmiddelen - - - - - - 

Totaal baten - - - - - - 

Saldo verrekening reserves - - -1.670 -1.670 -2.435 -765 

Vennootschapsbelasting - - - - - - 

Gerealiseerd resultaat - - - - - - 

 
Voor een toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de programma’s (“Wat “heeft het gekost?”: 
toelichting op het resultaat), dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. 
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Vennootschapsbelasting 
De af te dragen vennootschapsbelasting is € 0, omdat Duo+ in 2016 geen winstgevende activiteiten 
had voor de VPB. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
Voorschriften BBV 
Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: 
 Dividend; 
 Saldo financieringsfunctie; 
 Overige algemene dekkingsmiddelen. 
Duo+ ontvangt geen dividend en financiert niet zelf. Hierdoor is ook geen sprake van een saldo van 
de financieringsfunctie.  
 
Overzicht algemene 
dekkingsmiddelen 
Bedragen x € 1.000 

Rekening  
2015 

  

Begroting  
2016 

primitief 

Wijzigingen 
2016 

Begroting  
2016 

na 
wijziging 

Rekening 
2016 

  

Resultaat  
2016 

Ongebonden lokale heffingen nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Algemene uitkering nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Dividend nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Saldo financieringsfunctie nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Onvoorziene middelen - - - - - - 

Vpb -   - - - - - 

Overige -   - - - - - 

Totaal - - - - - - 

 
Onvoorziene middelen 
Duo+ had geen middelen beschikbaar om onvoorziene uitgaven op te vangen. 
 
Vpb 
In het kader van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheden, hebben wij een 
inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de verrichte analyse zijn wij tot de conclusie gekomen dat er 
geen sprake is van belastingplichtige activiteiten. Indien uit controle van de Belastingdienst wel blijkt 
dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten moeten wij alsnog vennootschapsbelasting 
afdragen. In paragraaf Weerstandsvermogen hebben wij rekening gehouden met dit risico. Zie ook 
de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering. 
 
Bijdrage van de stakeholders 
De bijdrage van de stakeholders is een specifieke uitkering en geen algemene dekkingsmiddelen. Dit 
maakt dat Duo+ geen algemene middelen beschikbaar heeft. 
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Begrotingsrechtmatigheid 
1. Begrotingsonderschrijdingen 
 Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het bestaande 

beleid. 
2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid 
2a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of 

grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden 
door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid. 

2b. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het 
ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd die niet meer binnen het budget 
kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren zoals bijvoorbeeld een 
open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij 
het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend 
binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid. 

2c. Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande 
beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als 
onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze 
door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid 
wordt opgeheven. 

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid 
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor 
ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden 
als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog 
worden geautoriseerd. 
 

Programma Over-/onderschrijding Rechtmatigheid 

Programma Staf Overschrijding 
Het betreft extra lasten van inhuur. Deze 
kosten worden doorbelast aan de 
overige programma’s. 

Rechtmatig 2 A   

Programma Bedrijfsvoering Onderschrijding Rechtmatig 

Programma Buurt Overschrijding 
Het betreft een overschrijding die niet 
gemeld is maar die wel past binnen het 
bestaande beleid en geautoriseerd 
wordt door het algemeen bestuur. Het 
betreft de inhuur van een ambtenaar 
bouwtoezicht.  De inhuur was snel nodig 
voor de afhandeling van diverse 
bouwaanvragen. Er is vacatureruimte 
maar in deze functies is heel moeilijk te 
voorzien. De inhuur is  duurder dan de 
vacatureruimte groot is.   

Onrechtmatig 

Programma burger onderschrijding Rechtmatig 

 
 



  

Jaarrekening DUO+ 2016: Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling                              
 45 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  
 

Algemeen  
De jaarrekening 2016 is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten” (BBV).  
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.  
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijvoorbeeld 
ingegane pensioenen, wachtgelden, vakantiegeld, verlofrechten) wordt, conform het BBV, geen 
voorziening of verplichting opgenomen op de balans.  
 
De uitgangspunten voor de waardering en afschrijving van activa zijn vastgelegd in de BBV-voor-
schriften en financieel beheer en financiële organisatie Duo+.  
 
Materiële vaste activa  
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in 
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijving van een activum start in het 
begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering bedrijfsvaardig is opgeleverd. Deze worden 
lineair afgeschreven.  
 
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.  
Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.  
De volgende materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in:  
Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.  
 
De algemene grondslag voor afschrijvingen is als volgt: "De afschrijving van een activum start in het 
begrotingsjaar dat volgt op het begrotingsjaar waarin de investering bedrijfsvaardig is opgeleverd". " 
In 2016 zijn activa van de drie gemeenten overgenomen tegen boekwaarde ten bedrage van 
€ 730.000. In afwijking van de algemene grondslag wordt hierop al wel vanaf 2016 afgeschreven 
binnen Duo+. De afschrijvingstermijn is daarbij gebaseerd op de oorspronkelijke afschrijvingstermijn 
bij de deelnemende gemeenten minus het aantal jaren dat al is afgeschreven bij de deelnemende 
gemeenten. Dit betekent: 
 
1) Dat in afwijking van algemene grondslag geldt voor 2016 dat de afschrijving van de van gemeenten 
overgenomen activa direct start. 
2) Dat de resterende afschrijvingsduur gebaseerd is op de bij de deelnemende gemeenten gekozen 
oorspronkelijke afschrijvingstermijn minus reeds verstreken jaren. 
3) Dat de bij de deelnemende gemeenten gekozen oorspronkelijke afschrijvingstermijn niet gelijk 
hoeft te zijn aan de termijn die Duo+ zelf gekozen zou hebben, maar dat er geen correctie heeft 
plaatsgevonden daarop. 
 
De volgende materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in:  
a. 10 jaar: kantoormeubilair;  

b. 5 jaar: onderzoek en ontwikkeling; 
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c. 5 jaar: telefooninstallaties;  

d. 5 jaar: personenauto’s en lichte motorvoertuigen;  

e. 5 jaar: automatiseringsapparatuur;  

f. 5 jaar: software gemeentelijke applicaties;  

g. 5 jaar: software kantoorautomatisering;  

h. Activa die niet in onder a t/m g vallen worden afgeschreven o.b.v. technische levensduur.  
 
Verdeelsleutel Algemene dekkingsmiddelen (gemeentelijke bijdragen):  
De kosten in de jaarrekening worden verdeeld op basis van de historische kosten met dezelfde 
verdeelsleutel die bij de begroting 2016 is toegepast. De bijdragen voor de drie gemeenten die 
hieruit volgen worden ook berekend volgens de verdeelsleutel die hiervoor in de begroting 2016 is 
toegepast. 
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar en overlopende activa  
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
Oninbare vorderingen worden in mindering gebracht op een voorziening. Voor verwachte 
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op 
basis van de geschatte inningskansen. Per 31 december 2016 was het niet noodzakelijk een 
voorziening te treffen. 
 
Liquide middelen en overlopende posten  
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.  
 
Vlottende passiva  
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Vennootschapsbelasting 
In het kader van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheden, hebben wij een 
inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de verrichte analyse zijn wij tot de conclusie gekomen dat er 
geen sprake is van belastingplichtige activiteiten. Indien uit controle van de Belastingdienst wel blijkt 
dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten moeten wij alsnog vennootschapsbelasting 
afdragen. Vooralsnog zijn Duo+ geen ondernemersactiviteiten verricht. Het is wel van belang in 
toekomstige situaties een overwogen afweging te maken om ondernemingsgerichte taken binnen 
Duo+ uit te voeren i.r.t. de hiermee samenhangende administratieve kosten voor het voeren van een 
Vpb-administratie. 
 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
Voor de uitvoering van WNT in de (semi)publieke sector heeft de instelling zich gehouden aan de 
Beleidsregels WNT. 
 

Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de 
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 
nadere informatie opgenomen.  
 

Voorziening dubieuze debiteuren 
Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht op de uitzetting met een 
rentetypische looptijd < 1 jaar. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 
inningskansen.
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Balans 
ACTIVA 31-dec 31-dec PASSIVA 31-dec 31-dec 

  2015 2016   2015 2016 

Bedragen x € 1.000     Bedragen x € 1.000o     

VASTE ACTIVA 466 989 VASTE PASSIVA 0 2.585 

  
    

  

Materiële vaste activa 466 989 Eigen vermogen 0 2.435 

investeringen met economisch nut 466 989 bestemmingsreserves 0 2.435 

  
  

Gerealiseerd resultaat 0 0 

   Voorzieningen 0 150 

   Voorzieningen 0 150 

VLOTTENDE ACTIVA 1.388 8.406 VLOTTENDE PASSIVA 1.854 6.810 

  
    

  

Uitzettingen rentetypische looptijd < 
1 jaar 

749 7.952 
Netto vlottende schulden 
rente- 

1.496 4.212 

  
  

typische looptijd < 1 jaar     

vorderingen op openbare lichamen 749 7.533 Overige schulden 1.496 4.212 

uitzettingen in ’s rijks schatkist 0 355       

overige vorderingen 0 64 
  

  

  
  

      

Liquide middelen 613 180 
  

  

bank- en girosaldi 613 180       

Overlopende activa 26 274 Overlopende passiva 358 2.598 

van Europese en/of Nederlandse 
overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkering met een 
specifiek bestedingsdoel 

  

van Europese en/of 
Nederlandse 
overheidslichamen 
(vooruit)ontvangen 
voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van 
volgende begrotingsjaren 

  

1. Europese overheidslichamen; 0 0 1. Europese overheidslichamen; 0 0 

2. het Rijk en 0 0 2. het Rijk en 0 0 

3.overige Nederlandse  
overheidslichamen 

0 2 
3.overige Nederlandse  

overheidslichamen 
90 305 

overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde bedragen die tlv 
volgende begrotingsjaren komen 

26 272 

verplichtingen die in het 
begrotingsjaar zijn opgebouwd 
en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling 
komen, met uitzondering van 
jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van 
vergelijkbaar volume 

268 2.293 

      nog te betalen bedragen     

TOTAAL ACTIVA 1.854 9.395 TOTAAL PASSIVA 1.854 9.395 

      Gewaarborgde geldleningen 0 0 
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Toelichting op de balans 
 
Materiële vaste activa 

 

Mat. vaste activa met 
economisch nut 

Boekwaarde 
Boekwaarde 
Overhevelen 

naar DUO+ 

Investering
en 

Desinv
est. 

afwaarderinge
n wegens  

Afschrijving
en 

Boekwaarde 

Bedragen x € 1.000 31-12-2015 1-1-2016     
duurzame 

waardevermin
deringen 

  31-12-2016 

Bedrijfsgebouwen 0   0 0 0 0 0 

Machines, apparaten en 
installaties 

466 730 243 0 40 410 989 

Overige materiële vaste 
activa 

0   0 0   0 0 

TOTAAL 466 730 243 0 40 410 989 

 
 
Materiële vaste activa economisch nut (€ 989.000) 
In 2016 is voor circa € 730.000 aan boekwaarde van de deelnemende partijen overgenomen. 
Daarnaast hebben wij in het kader van het programma Slimmer Verbinden voor circa € 243.000 aan 
kosten gemaakt voor investeringen die nog in uitvoering zijn. 

 
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 
 

Uitzettingen rentetyp. looptijd < 1 jr Boekwaarde Boekwaarde 

Bedragen x € 1.000 31-12-2015 31-12-2016 

Vorderingen op openbare lichamen 749 7.533 

Uitzettingen in 's rijks schatkist 0 356 

Overige vorderingen 0 63 

TOTAAL 749 7.952 

 

Vorderingen op openbare lichamen (€ 7.533.000) 
Het bedrag van 7,5 miljoen aan vorderingen op openbare lichamen betreft voor een aanzienlijk deel 
de aanvullende bijdrage en verrekening van onze stakeholders en te ontvangen bedragen van de 
Belastingdienst en UWV. 
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Ontvangen bedragen 

Uitzettingen in 's rijks schatkist (€ 355.000) 
Per 31 december 2016 was Uitzettingen in 's rijksschatkist per saldo € 355.000. 
 
De bedragen i.r.t. het schatkistbankieren zijn in 2016 volgens de wettelijke afspraken verlopen. In de 
hiernavolgende tabel hebben wij het verloop van 2016 in beeld gebracht. 
 
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

2016  

(1) Drempelbedrag 250       

   Q 1 Q2 Q 3 Q 4 

(2) Buiten 's Rijks schatkist aangehouden (op dagbasis) 215 166 183 166 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 35 84 67 84 

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - - 

 
Liquide middelen 

 

Liquide middelen Boekwaarde Boekwaarde 

Bedragen x € 1.000 31-12-2015 31-12-2016 

Bank- en girosaldi 613 180 

TOTAAL 613 180 

 
Overlopende activa 
 

Overlopende activa Boekwaarde Boekwaarde 

Bedragen x € 1.000 31-12-2015 31-12-2016 

Van Europese en Nederlandse 
overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkering met een 
specifiek bestedingsdoel 

- 2 

Overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde bedragen die tlv 
volgende begrotingsjaren komen 

26 272 

TOTAAL 26 274 

 
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan 
door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel (€ 2.000). 
 

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die tlv volgende begrotingsjaren komen 
(€ 272.000). 
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Specificatie specifieke uitkeringen conform artikel 52a bedragen 
in € 1.000 
  

      

Verloop specifieke uitkeringen Boekwaarde 
31-12-2015 

Toevoeging Ontvangen 
Bedragen 

Boekwaarde 
31-12-2016 

  
 

  
 

  

Door te berekenen aan Diemen - 0,3 - 0,3 

Door te berekenen aan Uithoorn - 1,5 - 1,5 

TOTAAL - 1,8* - 1,8* 

*Let op: 1,8 is afgerond naar 2 

 

Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op ICT-kosten, een verzekeringsportefeuille en BTW. 
 

Eigen vermogen 
 

Eigen Vermogen Boekwaarde Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat Boekwaarde 

Bedragen x € 1.000 31-12-2015     bestemming 31-12-2016 

            

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering - 2.435 - - 2.435 

Bestemmingsreserve 
Burger/Buurt 

-    - -  

Gerealiseerd resultaat  - - - - - 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN - 2.435 - - 2.435 

Alle toevoegingen zijn incidenteel. 

Bestemmingsreserve reserve Bedrijfsvoering 

 Doel 
Deze reserve dient om eventuele voordelige en nadelige saldi binnen de Staf  en het programma 
Bedrijfsvoering te egaliseren. Daarnaast kan in de toekomst de reserve fungeren als een buffer 
voor onverwachte financiële tegenvallers op het gebied van de Informatisering & Automatisering 
(I&A), zie de Nota reserves en voorzieningen. 

 Motief voor instelling 
Het wenselijk is om voor- en nadelige resultaten over de jaren heen te kunnen egaliseren. Om te 
voorkomen dat kleine voordelige resultaten volledig worden teruggestort naar de deelnemende 
gemeenten en in volgende jaren mogelijke kleine tekorten weer worden gevorderd van de 
deelnemende gemeenten. Dit voorkomt veel administratieve handelingen en het heen en weer 
pompen van middelen. 

 Omvang 
De benodigde hoogte van de reserve is afhankelijk van de te egaliseren bedragen en in de 
toekomst afhankelijk van de risico’s op het gebied van I&A, zie Nota reserves en voorzieningen.  

 Looptijd 
Afhankelijk van de te egaliseren bedragen en met betrekking tot de risico’s onbeperkt, zie Nota 
reserves en voorzieningen. 

 Onderbouwing 
Specifiek: 
De te egaliseren bedragen, per 31 december 2016 betreft het de middelen voor cultuur 
(€ 75.000) en opleiding (€ 95.000) voor het management die in 2016 beschikbaar zijn gesteld en 
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in 2017 worden aangewend. Daarnaast is het restant (€ 2.264.570) van de beschikbaar gestelde 
middelen voor het project ICT (programma Slimmer Verbinden) dat in de komende jaren zal 
worden aangewend voor de uitvoering.  

Voorzieningen 
 

Eigen Vermogen Boekwaarde Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat Boekwaarde 

Bedragen x € 1.000 31-12-2015     bestemming 31-12-2016 

            

Voorziening frictiekosten - 150 - - 150 

TOTAAL VOORZIENINGEN - 150 - - 150 

 
Er is een voorziening (€ 150.000) getroffen voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid 
(meer) leveren voor Duo+, maar waar nog wel salaris of andere vergoedingen voor worden betaald.  
 

 Doel 
Dekking van frictiekosten die zich kunnen voordoen m.b.t. de personeelskosten waaronder 
frictiekosten op basis van vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast zal in de toekomst 
frictiekosten kunnen ontstaan als gevolg vanwege bezuinigingsmaatregelen cq efficiency-
taakstelling. 

 Motief voor instelling 
Voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid (meer) leveren voor Duo+, maar waar nog 
wel salaris of andere vergoedingen voor worden betaald. Daarnaast heeft Duo+ de komende 
jaren een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling cq efficiencytaakstelling te realiseren. Dit zal 
betekenen dat het niet altijd mogelijk zal zijn om zonder kosten van personeel afscheid te 
kunnen nemen. 

 Omvang 
De omvang van de middelen is afhankelijk van de vaststellingsovereenkomsten  

 Dekking van de toevoegingen 
Dekking bij het opstellen van de kadernota programmabegroting en of vanuit het 
rekeningsresultaat. 

 
Looptijd 
Deze voorziening is van tijdelijke aard en wordt opgeheven zodra de hieraan gerelateerde kosten en 
of bezuinigingsmaatregel cq efficiencydoelstelling zijn gerealiseerd. 
 
Onderbouwing 
De omvang van de voorziening is gelijk aan de geïnventariseerde frictiekosten in relatie tot de nog te 
realiseren bezuinigingen cq efficiencytaakstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto vlottende schulden rente typische looptijd < 1 jaar 
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Netto vl. schulden rentetyp. looptijd < 1 jr Boekwaarde Boekwaarde 

Bedragen x € 1.000  31-12-2015 31-12-2016 

Overige schulden 1496 4.212 

TOTAAL 1496 4.212 

 
Overige schulden (€ 4.212.000) 
Dit bedrag betreft betalingen (facturen) per 31 december 2016. Deze zijn in 2017 betaald. De 
grootste facturen betreffen de deelnemende gemeenten en de belastingdienst. 

 
Overlopende passiva 

Overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde 

Bedragen x € 1.000 31-12-2015 31-12-2016 

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

90 305 

verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

268 2.293 

TOTAAL 358 2.598 

 
Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren (€ 305.000) 
Specificatie specifieke uitkeringen conform artikel 49 
bedragen in € 1.000 

        

Verloop specifieke uitkeringen 
Boekwaarde 
31-12-2015 

Ontvangen 
Bedragen 

Vrijgevallen 
bedrag/ 

terugbetaling 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Gemeente Uithoorn, Comparex PDS Raypack prof. 
Edition 

5 - 5 - 

Terugbetaling doorbelaste kosten Diemen 34 52 34 52 

Terugbetaling doorbelaste kosten Uithoorn 34 88 34 88 

Terugbetaling doorbelaste kosten Ouder-Amstel 17 165 17 165 

TOTAAL 90 305 90 305 

 
De onderbesteding wordt conform afspraak terugbetaald aan de stakeholders Diemen, Uithoorn en 
Ouder-Amstel. In de inleiding van het jaarverslag hebben wij de verdeling naar de deelnemende 
stakeholders in beeld gebracht. Deze wijkt af met € 10.000 omdat niet het volledig bedrag van de 
begroting in rekening is gebracht maar € 10.000 minder. 
 
 
 
Overlopende passiva (€ 2.293.000) 
Overlopende passiva heeft betrekking op af te dragen sociale lasten, reservering vakantiegeld en nog 
te verrekening kosten met de partner Uithoorn. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

  

Leverancier Omschrijving Contract- 
Duur 

Begin- 
datum 

Eind- 
datum 

Termijn-
bedrag 
(x € 1.000) 

iWriter Software documentcreatie 2 jaar + verlenging 14-7-2015 - 17  

LIAS Software Planning & Control 3 jaar + verlenging 25-9-2013 - 11  

Equinix Huur housing servers incl. power etc. 5 jaar  13-3-2016 13-3-2021 11  

Cbizz Internetverbindingen 5 jaar 21-1-2016 21-1-2021 54  

Eurofiber MPLS VPN verbinding 5 jaar 2-12-2015 2-12-2020 25  

DDG PinkRoccade software  onbepaald 8-3-2016 - 16  

Brein Software zaakgericht werken 5 jaar + verlenging 3-2-2015 3-2-2020 128  

ADP Software personeelsadministratie 1 jaar + verlenging 1-1-2016 - 111  

Totaal  373 
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Overzicht incidentele baten en lasten 

         
Incidentele lasten per programma 

Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Werkelijk 

Staf Incidentele middelen Cultuur 75 0 75 

Bedrijfsvoering Toevoeging aan de voorziening 0 0 150 

 
Toevoeging aan de reserve  1595 2360 

Totaal 
incidentele lasten  

75 1.595 2.585 

     

     
Incidentele baten per programma 

Primitieve 
begroting 

Begroting 
na wijziging 

Werkelijk 

Bedrijfsvoering  Bijdrage 2015 ICT 0 0 680 

Totaal 
incidentele baten  

0 0 680 
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Wet normering topinkomens 
  

Wet Normering Topinkomens F. van Ardenne 

Functie Directeur 

Duur dienstverband 1-1 t/m 1-9 

Omvang dienstverband (in fte) 0,889 

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2016 0 

Aantal maanden functievervulling in 2016 8 

Aantal uren functievervulling in 2016 1.109 

Individueel WNT-maximum 160.020 

Maximum uurtarief 175 

Bezoldiging 88.825 

Bezoldiging per uur  80,09 

Totaal bezoldiging 88.825 

Motivering overschrijding - 

 
In de vergadering van 31 augustus 2016 is door het algemeen bestuur van Duo+ besloten de heer L. 
Heijlman met ingang van 1 september 2016 te benoemen als tijdelijk plaatsvervangend secretaris van 
het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) van Duo+. De heer Heijlman is in dienst van 
de gemeente Ouder-Amstel als gemeentesecretaris. De heer Heijlman volgt in dit verband de heer F. 
van Ardenne op dit ontslag genomen heeft als directeur van Duo+. De heer Heijlman heeft voor de 
functie plaatsvervangend secretaris van het AB en DB van Duo+ geen salaris ontvangen. Hij heeft de 
functie over de periode 1-9-2016 t/m 31-12-2016 derhalve onbezoldigd vervult.  
 
Toezichthoudende topfunctionarissen 
Niet van toepassing 
 
Uitkering wegens het beëindigen dienstverband aan topfunctionarissen 
Niet van toepassing 
 

Bestuurders 2016 
Onderstaand een overzicht van de bestuurders van Duo+ in 2016 (geen bezoldiging). 

Bestuurders 
Dagelijks 
Bestuur 

Algemeen 
Bestuur 

Voorzitter Van Tot 

E. Boog X X 
 

30-6-2015 31-12-2016 

L. Scholten 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 

J. Klaasse 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 

R. Gondel 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 

D. Oudshoorn-Tinga X X X 16-1-2015 31-12-2016 

R. Zijlstra 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 

H. Bouma 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 
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Bestuurders 
Dagelijks 
Bestuur 

Algemeen 
Bestuur 

Voorzitter Van Tot 

M. Polak 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 

M. Blankers-Kasbergen X X PV 16-1-2015 31-12-2016 

M. vd Weele 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 

R. Korrel 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 

J. de Maa 
 

X 
 

16-1-2015 31-12-2016 

 

 



1 6. Controleverklaring 
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1 Raadsvoorstel en -besluit 2017/27: Programmarekening 2016 

RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

Nummer 2017/27 
 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : Programmarekening 2016 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 23 mei 2017 

Samenvatting 
De programmarekening 2016 is het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2016. 

Met de programmarekening 2016 legt ons college verantwoording aan u af over de 

uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 

2016 en gewijzigd door middel van diverse begrotingswijzigingen.  

 

De programmarekening 2016 sluit met een nadelig saldo van € 781.000,-- t.o.v de 

bijgestelde begroting 2016. Wij stellen u voor de programmarekening 2016 vast te 

stellen en conform de bestaande beleidslijn wordt  het nadelig saldo onttrokken aan de 

algemene reserve vrij besteedbaar. Deze reserve heeft per 31-12-2016 voor deze 

onttrekking een saldo van € 1,1 mln. 

 

In de programmaverantwoording zijn een aantal mutaties verwerkt die u separaat 

moet vaststellen en die zijn: 

- Een besluit te nemen dat de reconstructie van de Rozenburglaan in 2017 wordt 

geactiveerd en daarmee niet in 2016 ten laste van de bestemmingsreserve 

infrastructuur komt, zoals eerder aan u voorgesteld. 

- In te stemmen met de hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve 

infrastructuur dan geraamd voor de hogere lasten voor de van de Madeweg ad 

€ 120.000 

- Een bedrag van € 148.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Groen. 

Deze onttrekking is in algemene zin door u als raad goedgekeurd, maar niet 

expliciet gemeld in de begrotingswijzigingen 2016. 

- In te stemmen met een bestemmingsreserve ruimtelijke projecten voor een 

bedrag van € 1 mln ter afdekking van de risico’s van de ruimtelijke projecten. 

En dit bedrag te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve. 

 

U wordt geattendeerd op de doorgevoerde verandering in de verantwoording van de 

projecten op de balans. Deze zijn door verandering van het BBV op 2 projecten na 

(Ouderkerk Zuid en Zonnehof) niet meer verantwoord onder de post onderhanden 

werk, maar onder “overlopende activa”. 

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De programmaverantwoording is in de eerste plaats een beleidsmatige 

verantwoording van ons college aan de gemeenteraad. Per programma wordt 

zichtbaar gemaakt welke inhoudelijke resultaten per programma zijn gerealiseerd (wat 

hebben we bereikt) en wat daarvoor is gedaan en ten slotte: wat heeft dat gekost? 

 

In de begrotingswijzigingen van 2016, die ook bestuurlijk zijn toegelicht in de vier 

Nieuwsbrieven, heeft u als raad ingestemd met diverse bijstellingen van de begroting, 

die optellen tot een totaal van € 920.000 geprognosticeerd nadeel. In deze rekening is 

zichtbaar wat de realisatie ten opzichte van deze wijzigingen is. 
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Wat is er aan de hand? 
Ter voldoening aan artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij aan de 

programmarekening 2016. 

Deze programmarekening bestaat uit: 

a. het jaarverslag met als onderdelen: de programmaverantwoording en de de 

paragrafen. 

b. de jaarrekening.  De jaarrekening bestaat uit: het overzicht van baten en lasten in 

de jaarrekening en de toelichting; de balans en de toelichting; de bijlage met 

minimaal de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en de 

accountantsverklaring. 
 

Voor het eerst sinds een aantal jaren is de prognose van de laatste 

begrotingsbijstelling ad € 920.000 nadeel ook (nagenoeg) uitgekomen, hetgeen 

betekent dat ten opzichte van de primitieve begroting er per saldo een onttrekking 

aan de algemene reserve heeft plaatsgevonden van € 781.000,--. Met deze middelen 

zijn de beleidsdoelen gerealiseerd en zijn die projecten uitgevoerd die de raad ook 

wilde realiseren.  

 

De belangrijkste posten die van invloed zijn geweest op het rekeningsaldo zijn: 

- Ondanks ruim € 0,6 mln hogere lasten op het onderdeel Jeugd (incl WMO en 

Jeugd) is het nadeel op het totaal van het sociale domein beperkt tot ca € 

60.000,--, door een overschot op de WMO van ca € 0,55 mln. Deze verschillen 

zijn mede ontstaan omdat bij de raming voor de begroting 2016 is uitgegaan 

van de toen bekende volumes.  

- De meevallers t/m 2015 in relatie tot bouwleges zijn in 2016 omgekeerd in een 

tekort op dit onderdeel van ca € 0,3 mln; enerzijds door een te optimistische 

raming, maar ook door een substantieel lager aantal en volume van (grootte 

van de vergunning) omgevingsvergunningen dan in voorgaande jaren; 

- In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de projecten groot onderhoud 

infrastructuur geheel uitgevoerd. Hierdoor is er geen voordeel zoals in 

voorgaande jaren op deze projecten. Ook worden voor- en nadelen 

geëgaliseerd met de reserve infrastructuur, zodat voor- en nadelen ook niet 

meer voorkomen. 

- Lasten van ruimtelijke projecten die niet (op termijn) kunnen worden 

doorbelast o.g.v. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn mede a.g.v. strengere 

regelgeving vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) afgeboekt. 

Voor een deel hiervan kunnen op termijn nog baten worden ontvangen 

(bijvoorbeeld de vergunningverlening van rijksweg A9).  

- Zoals op 15 december 2016 door de raad is besloten, is er vanwege de 

dynamiek in de ontwikkeling van de gemeente in relatie tot diverse projecten 

extra capaciteit ingezet; Ook een deel van deze extra capaciteit is evenals het 

punt hiervoor, niet verrekenbaar en ook is er capaciteit ingezet die geen relatie 

heeft met projecten en die ten laste van de exploitatie komt. 

- Er is activa (automatisering/software) afgeboekt, die bij de overdracht naar 

DUO+ buiten gebruik is gesteld. 

-  

 

Wat gaan we doen? 
Aan u wordt voorgesteld om: 

- Een besluit te nemen om de reconstructie van de Rozenburglaan in 2017 te 

activeren en daarmee niet in 2016 ten laste van de bestemmingsreserve 

infrastructuur te brengen, zoals eerder aan de raad is voorgesteld. Ten tijde 

van het opstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat e.e.a. viel onder 

groot onderhoud. Echter ook vanuit de subsidieverstrekking in regioverband is 

dit project te kenmerken als een reconstructie en zou in het licht van het 
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nieuwe BBV activering op zijn plaats zijn, mede omdat dit project in 2017 

wordt afgesloten en daarmee in 2017 valt onder deze nieuwe regelgeving. 

- In te stemmen met de hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve 

infrastructuur dan geraamd voor de hogere lasten voor de van de Madeweg ad 

€ 240.000. U heeft eerder al heeft ingestemd om de lasten voor de van de 

Madeweg te onttrekken aan deze bestemmingsreserve, maar in de 

begrotingswijzigingen is deze hogere onttrekking dan geraamd niet expliciet 

vastgesteld. 

- Een bedrag van € 148.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Groen. 

Deze onttrekking is in algemene zin door u als raad goedgekeurd, maar 

eveneens niet expliciet gemeld in de begrotingswijzigingen 2016. 

- In te stemmen met een bestemmingsreserve ruimtelijke projecten voor een 

bedrag van € 1 mln ter afdekking van de risico’s van de ruimtelijke projecten. 

In de 2e nieuwsbrief 2017, zal aan u een voorstel worden gedaan voor de 

definitieve hoogte van deze reserve. Het bedrag van 1 mln is vooralsnog 

gebaseerd op het totale saldo van de geactiveerde (op de balans opgenomen) 

voorbereidingskosten, die op termijn via anterieure overeenkomsten worden 

verrekend met derden. Omdat het BBV stringente termijnen stelt voor de 

termijn dat deze kosten geactiveerd mogen blijven, staat deze reserve garant 

voor de afdekking van deze lasten. 

 

U wordt geattendeerd op de doorgevoerde verandering in de verantwoording van de 

projecten op de balans. Deze zijn door verandering van het BBV op 2 projecten na 

(Ouderkerk Zuid en Zonnehof) niet meer verantwoord onder de post onderhanden 

werk, maar onder “overlopende activa” (op termijn te verrekenen kosten). Deze 

verandering is nog in bespreking met de accountant. 

 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
nvt  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
nvt 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
De digitale versie van de programmarekening 2016 wordt op de website gepubliceerd. 

 

Wat is het vervolg? 
Na vaststelling door uw raad op  6 juli 2017 van de programmarekening zal de 

programmarekening worden aangeboden aan het college van gedeputeerde staten van 

Noord-Holland. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

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

 

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017, nummer 

2017/27, 

 

 

BESLUIT : 
 

1. De reconstructie van de Rozenburglaan na oplevering in 2017 te activeren 

2. In te stemmen met in de jaarrekening 2016 opgenomen extra onttrekking aan de 

bestemmingsreserve infrastructuur voor een bedrag van € 120.000 voor de hogere 

lasten voor de van de Madeweg. 

3. In te stemmen met een in de jaarrekening 2016 opgenomen onttrekking van  

€ 148.000 aan de bestemmingsreserve Groen.  

4. In te stemmen met een bestemmingsreserve ruimtelijke projecten voor een 

bedrag van € 1 mln ter afdekking van de risico’s van de ruimtelijke projecten 

ultimo 2016. En dit bedrag te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve. 

5. Kennis te nemen van de verklaring van de accountant en het verslag van 

bevindingen bij de jaarstukken. 

6. De programmarekening 2016 vast te stellen. 

 

Ouder-Amstel, 6 juli 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Algemene inleiding 
 
De programmarekening vormt het sluitstuk in de jaarlijkse planning- 
en controlcyclus. Uw raad heeft door het vaststellen van de program-
mabegroting 2016 de kaders vastgesteld. Tussentijds hebben wij u 
geïnformeerd over de voortgang met onder andere vier nieuwsbrieven. 
In deze programmarekening 2016 leggen wij verantwoording af over 
de uitvoering van het vastgestelde beleid.  
 
Bij de inrichting en presentatie van de programmarekening hebben we 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) in acht genomen. De lay-out en structuur is gebaseerd op de 
programmabegroting 2016 om zodoende de beide documenten con-
form de uitgangspunten van het BBV zoveel mogelijk op elkaar te laten 
aansluiten. Deze jaarrekening kent, conform de eerste begroting van 
deze raadsperiode, drie programma’s: 
1. Sociaal 
2. Ruimte 
3. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid. 
 
Deze jaarrekening gaat uit van een transparante overheid, die bereid 
is verantwoordelijkheid te delen. We brengen helder in beeld wat is 
gerealiseerd van de beleidsvoornemens en waar dit afwijkt wordt uitleg 
gegeven. 
 
Wij constateren dat 2016 vooral in het teken stond van de start van de 
samenwerking tussen de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-
Amstel in de nieuwe organisatie Duo+. 
In 2016 zijn weer forse stappen gezet in het sociaal domein, in pro-
gramma 1 leest u hier meer over. De opening van het nieuwe Dorps-
huis in Duivendrecht en de herinrichting van het Dorpsplein hebben in 
2016 plaatsgevonden, evenals de herinrichting van de Van der Made-
weg. Verder is er hard gewerkt aan de totstandkoming van een inten-
tieovereenkomst voor De Nieuwe Kern en zijn ook de vernieuwing van 
de Amstelbrug en de plannen voor het Zonnehofgebied, het centrum 
van Ouderkerk aan de Amstel en het Amstel Business Park veelvuldig 
aan de orde geweest. 
De programmarekening 2016 sluit met een saldo van ca € 781.000 
nadeel. Hiervan is een nadeel van € 920.000 reeds gemeld in de be-
grotingswijzigingen en Nieuwsbrieven, die aan de raad zijn voorgelegd. 
Ten opzicht van de laatste begrotingsbijstelling dus een klein voordeel. 

Afsluiten met een nadelig saldo is een trendbreuk met de afgelopen 
jaren. De belangrijkste verklaringen voor het nadelige saldo, die uitge-
breider worden toegelicht bij de programma’s, zijn: 
 Ondanks ruim € 600.000 hogere lasten op het onderdeel Jeugd 

(inclusief WMO en Jeugd) is het nadeel op het totaal van het socia-
le domein beperkt tot ca € 60.000, door een overschot op de WMO 
van circa € 550.000. Deze verschillen zijn mede ontstaan omdat bij 
de raming voor de begroting 2016 is uitgegaan van de toen beken-
de volumes.  

 De meevallers tot en met 2015 in relatie tot bouwleges zijn in 2016 
omgekeerd in een tekort op dit onderdeel van € 300.000, enerzijds 
door een te optimistische raming, anderzijds door een substantieel 
lager aantal en volume van omgevingsvergunningen (grootte van 
de vergunning) dan in voorgaande jaren; 

 In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de projecten groot on-
derhoud infrastructuur geheel uitgevoerd. Hierdoor is er geen 
voordeel zoals in voorgaande jaren op deze projecten. Ook worden 
voor- en nadelen geëgaliseerd met de reserve infrastructuur, zodat 
voor- en nadelen ook niet meer voorkomen. 

 Lasten van ruimtelijke projecten die niet (op termijn) kunnen wor-
den doorbelast op grond van Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn 
mede als gevolg van strengere regelgeving vanuit het Besluit Be-
groting en Verantwoording (BBV) afgeboekt. Voor een deel hiervan 
kunnen op termijn nog baten worden ontvangen (bijvoorbeeld de 
vergunningverlening van rijksweg A9). 

 Zoals op 15 december 2016 door de raad is besloten, is er vanwe-
ge de dynamiek in de ontwikkeling van de gemeente in relatie tot 
diverse projecten extra capaciteit ingezet. Een deel van deze extra 
capaciteit is evenals het punt hiervoor, niet verrekenbaar. Ook is er 
capaciteit ingezet die geen relatie heeft met projecten en die ten 
laste van de exploitatie komt. 

 Er zijn activa (automatisering/software) afgeboekt, die bij de over-
dracht naar Duo+ buiten gebruik zijn gesteld. 

 
Het college stelt voor conform onze eigen regelgeving het nadelige 
saldo te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar. De 
stand van deze reserve is per 31 december 2016 € 1.100.000. 
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Ouderkerk aan de Amstel, mei 2017 
 
 
 
 
College van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel 
 
 
 
 
Burgemeester van Ouder-Amstel 
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Leeswijzer 
Deze programmarekening is opgebouwd uit drie delen: 
1. Het jaarverslag, deel 1 de programma’s; 
2. Het jaarverslag, deel 2 de paragrafen; 
3. De jaarrekening, inclusief de balans met toelichting. 
 
Programma’s 
De programmarekening bestaat uit een beleidsrekening en een finan-
ciële rekening. De programma’s vormen een belangrijk onderdeel van 
de beleidsrekening. Elk programma is een samenhangende verzame-
ling van producten, activiteiten en geldmiddelen, die gericht zijn op het 
bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.  
In de programma's staan de geplande en gerealiseerde activiteiten 
voor het jaar, de financiële wijzigingen en de beleidsstukken, die rele-
vant zijn in dit domein. 
 
Paragrafen 
Naast de programma’s bestaat de beleidsrekening uit de wettelijk 
voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoor-
snede van de rekening vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie 
is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële 
positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal be-
heersmatige aspecten behandeld. 
 
Financiële rekening 
In de financiële rekening worden de uitgangspunten van de rekening 
aangegeven. Daarnaast wordt een nadere toelichting verstrekt op de 
financiële positie van de gemeente. Verder wordt een globale vergelij-
king gemaakt met voorgaande jaren en wordt in het kort aandacht 
besteed aan de investeringen, de financieringspositie en de reserves 
en voorzieningen.  
De financiële rekening wordt afgesloten met een totaaloverzicht van 
baten en lasten in 2016. 
 
Bijlagen 
Bij deze programmarekening is een aantal bijlagen gevoegd. Dit zijn 
het investeringsschema 2016, een overzicht van de reserves en voor-
zieningen en een overzicht van het EMU saldo.  
 

Financiële positie 
Dit onderdeel besteedt aandacht aan de financiële positie van de ge-
meente. De rekening 2016 sluit met een negatief saldo van € 781.000. 
Bij de diverse programmaonderdelen geven we een nadere toelichting 
van het rekeningresultaat. In hoofdlijnen wordt het verschil met begro-
tingresultaat vooral veroorzaakt door: 
 

Voordeel Nadeel 
Programma 1 Sociaal 

1011 WMO 161.000 
1012 WMO en Jeugd 88.000 
1013 Jeugd -289.000 
1015 Participatie werk 160.000 
1031 Onderwijs 72.000 

Programma 2 Ruimte 
2012 Ruimtelijke ordening 344.000 
2021 Wegen -63.000 
2031 Fysiek Milieu 81.000 
2042 Openbaar groen -68.000 
2052 Projecten -356.000 

Programma 3 Bestuur Dienstverlening en vei-
ligheid 

3031 Brandweer -63.000 
3041 Algemeen -316.000 
3061 Algemene uitkering 180.000 

Overige kleine verschillen per saldo 206.000 - 
- - 

1.293.000 -1.154.000 
Totaal per saldo 139.000 - 
 
Voor de toelichting op de verschillen wordt verwezen naar de betref-
fende (deel)programma's. 
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Kerngegevens gemeente Ouder-Amstel 
 
Samenstelling  CDA 3 zetels 
raad D66 3 zetels 
 VVD 2 zetels 
 PvdA 2 zetels 
 Ouder-Amstel Anders 2 zetels 
 GroenLinks 2 zetels 
 Natuurlijk Belang 1 zetel 
   
Samenstelling  M.T.J. Blankers-Kasbergen Burgemeester 
college C.C.M. Korrel Locoburgemeester tot april/ 

Wethouder (CDA) 
 J.J. de Maa  Wethouder (GL) 
 M.C. van der Weele Locoburgemeester vanaf 

april/ Wethouder (D66) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerncijfers         
  1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 
Inwoneraantal  13.271 13.289 13.405 13.430 
Jongeren tot 20 jr 3.201 3.150 3.064 3.220 
Ouderen 65 en ouder 2.583 2.643 3.060 2.896 
Oppervlakte  2.399 ha 2.399 ha 2.399 ha 2.399 ha 
Waarvan Binnenwater  179 ha 179 ha 179 ha 179 ha 
Oppervlakte wegen in ha 64 ha 64 ha 64 ha 64 ha 
Lengte wegen 105 km 105 km 105 km 105 km 
Aantal bruggen en via-
ducten 70 70 70 70 

Openbaar groen 41 ha 41 ha 41 ha 41 ha 
Totaal uitgaven in €  
per inwoner  
(exclusief reserves) 

1.815 2.088 2.095 2.203 

Reserves in €  
per inwoner 1.832 1.839 1.801 1.607 

Voorzieningen in €  
per inwoner 233 286 397 463 
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Deel 1. De programma’s 
Programma 1 Sociaal 
Dit programma beschrijft de doelstellingen en activiteiten op de gebie-
den sociaal domein, gezondheidzorg, onderwijs, sport en cultuur.  
 
Doelstelling 
 Alle inwoners van Ouder-Amstel, (oud en jong, met en zonder 

beperking, hoog en laag inkomen, autochtoon of allochtoon) vol-
waardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en partici-
peren in de samenleving. 

 Goed onderwijs is de basis van een samenleving waarin mensen 
zowel individueel als collectief optimaal kunnen functioneren. 

 Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau 
op het gebied van sport en cultuur om de sociale cohesie en ge-
zondheid te bevorderen. 

 
 
 
 

 
 
Product 101 Sociaal domein 
Het sociaal domein bestaat uit de onderdelen WMO, WMO en jeugd, 
Jeugd, en participatie werk en inkomen. 
 
Product 101 Sociaal domein algemeen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Versteviging gemeentelij-
ke regierol 

Het optimaliseren van het 
monitoringssysteem waardoor 
valide en betrouwbare stu-
ringsinformatie beschikbaar 
komt. 
Het perfectioneren van het 
contractbeheer zodat ondoel-
matige ontwikkelingen snel en 
adequaat gecorrigeerd kunnen 
worden. 
Het regisseren van ketenpart-
ners om samenwerking te 
intensiveren en voorzieningen 
op elkaar af te stemmen. 
 
 

In 2016 worden samen met de part-
nergemeenten de geleverde presta-
ties van de zorgaanbieders geëvalu-
eerd. 
Werkgroepen van zorgaanbieders 
worden gevormd om innovatie in de 
zorg te bevorderen.  
Er wordt beoordeeld in hoeverre 
nieuwe zorgaanbieders de kwaliteit 
en het zorgaanbod kunnen verrijken. 

In 2016 zijn zowel lokaal als regionaal perio-
diek gesprekken gehouden met aanbieders 
waarin geleverde prestaties geëvalueerd zijn. 
Duo+ en de gemeenten hebben samen opge-
trokken om tot een uitvoerbaar en betrouwba-
re werkwijze te komen om resultaten te moni-
toren. Gemaakte afspraken zijn per 2017 
operationeel. 
Regionaal zijn er afspraken gemaakt om te 
komen tot betere verantwoording van de 
geleverde prestaties door de zorgaanbieders 
in 2016. Gemeenten en zorgaanbieders heb-
ben strakkere procesafspraken gemaakt over 
momenten waarop verantwoord moet worden. 
 

Van transitie naar trans-
formatie 

Het stimuleren van algemene 
voorzieningen waardoor min-
der maatwerkvoorzieningen 
nodig zijn. 

Opstellen van de beleidsnotitie: ‘Van 
transitie naar transformatie’.  
In de notitie worden het begrip 
‘eigen kracht’ en de aanpak: één 
gezin – één plan – één hulpverlener, 
nader uitgewerkt. Dit gebeurt in 

In 2016 is regionaal het besloten om met 
ingang van 2018 de jeugdzorg op een geheel 
andere manier in te kopen. Dit heeft er toe 
geleid dat de notitie ‘Van transitie naar trans-
formatie’ is uitgesteld, omdat eerst helder 
moet worden hoe de toekomstige jeugdzorg 
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Product 101 Sociaal domein algemeen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

samenspraak met de buurgemeen-
ten en de inwoners. 

er in de regio en voor onze gemeente gaat 
uitzien. Inmiddels zijn in 2016 en begin 2017 
nieuwe beleidsplannen voor WMO en Jeugd-
zorg vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe 
wij als gemeente willen investeren in het 
verbeteren van algemene voorzieningen en 
preventie.  
Verderop in programma 1 worden de resulta-
ten zichtbaar. 
 

Kwaliteit dienstverlening Het versterken van het uitvoe-
ringsproces zodat meer perso-
nen die zorg behoeven snel 
passende zorg kunnen ontvan-
gen. 

Het uitvoeren van een cliënt-
ervaringsonderzoek en tevreden-
heidsonderzoek waarbij de resulta-
ten direct vertaald kunnen worden 
naar gerichte interventies. Het in 
Duo+-verband implementeren van 
een nieuwe dienstverleningsvisie. 

Om de kwaliteit van het uitvoeringsproces van 
het sociaal domein te kunnen beoordelen zijn 
er in 2016 twee cliënt-ervaringsonderzoeken 
gehouden onder de inwoners van Ouder-
Amstel die in het kader van de Wet maat-
schappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet 
en/of de Participatiewet zorg en ondersteu-
ning hebben aangevraagd/ontvangen.  
Uit de onderzoeken blijkt dat cliënten over het 
algemeen tevreden zijn over de toegankelijk-
heid en deskundigheid en de kwaliteit van de 
ondersteuning. In de regio is nog een extra 
onderzoek gedaan naar de ervaringen en 
kwaliteit van de Jeugdhulp. Zowel lokaal als 
regionaal werd overwegend positief geoor-
deeld. 
Binnen Duo+ is hard gewerkt om de uitvoe-
ringsprocessen beter te stroomlijnen om op 
die manier de inwoners beter en sneller te 
kunnen bedienen. 
 
Er zijn extra middelen ingezet om de capaci-
teit van het Zorgadviespunt op peil te brengen 
zodat er kan worden voldaan aan de vele 
nieuwe zorgvragen. 
In 2016 is het Zorgadviespunt ondergebracht 
bij Duo+. Sinds 2006 werd deze functie uitge-
voerd door Coherente.  
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Product 101 Sociaal domein algemeen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

Het doel van de overdracht is de integrale 
benadering in de uitvoering van het sociaal 
domein te bevorderen en de kwetsbaarheid te 
verminderen  
 

Privacy Borgen van (wettelijke) eisen 
ten aanzien van privacy in het 
sociaal domein. 

Werkprocessen vaststellen inzake 
het omgaan met persoonsgegevens 
en de uitwisseling daarvan binnen de 
gemeente en Duo+. In Duo+-
verband het privacybeleid verder 
vormgeven. 
De werkwijze, voortkomend uit het 
Aansluitdocument Samen Zorgen, 
ontwikkelen door trainings-/ 
scholings-/themadagen over privacy. 
Informeren inwoners over werkwijze 
en bezwaarprocedures middels 
folders en informatie op de website. 
Organiseren van specifieke kennis 
ten aanzien van privacyvraagstuk-
ken betreffende het sociaal domein. 
 

In november 2016 is duidelijk geworden dat 
de GGD het aansluitdocument mede zal on-
dertekenen. 
Tijdens de tweede jaarlijkse netwerkbijeen-
komst met zorgaanbieders is het thema priva-
cy opnieuw onder de aandacht gebracht. 
In 2016 is begonnen met het opnemen van 
informatie voor inwoners aangaande privacy 
in folders en op de website.  
Duo+ is belast met het verder beveiligen en 
vormgeven van het gegevensbeheer in het 
sociaal domein.  

 
  



 11 

Deelproduct 101.1 Wmo   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Decentralisatie 
nieuwe Wmo-taken 

Na de transitie in 2015 (over-
heveling van taken van AWBZ 
naar Wmo) wordt in 2016 de 
transformatie (vernieuwing 
gericht op eigen mogelijkheden 
en mogelijkheden netwerk) 
vormgegeven.  

In 2016 wordt geëvalueerd of de 
zorgaanbieders er in voldoende mate 
in geslaagd zijn de afspraken die 
gemaakt zijn in het kader van de 
transformatie, na te komen. Indien 
nodig zal de gemeente bijsturen 
daar waar de doelstellingen niet 
gehaald worden. Op basis van de 
ervaringen en uitkomsten over 2015 
wordt besloten of de contracten 
worden verlengd of dat deze maat-
werkvoorzieningen opnieuw worden 
aanbesteed. 
 

In 2016 zijn met de actieve zorgaanbieders 
contractgesprekken gevoerd over de uitvoe-
ring van de raamovereenkomsten. Eind 2016 
heeft in Duo+-verband een marktverkenning 
plaatsgevonden. Hierin is met de aanbieders 
een aantal thema’s besproken en zijn aanvul-
lende afspraken gemaakt om de huidige con-
tracten beter te benutten.  

Maatwerkvoorzieningen Er is een sluitend aanbod aan 
maatwerkvoorzieningen (hulp 
bij het huishouden, hulpmidde-
len, woningaanpassingen, 
vervoer, begeleiding en kort-
durend verblijf). 

In 2016 zijn nog extra inspanningen 
nodig om gegevensstromen en het 
contractbeheer efficiënt en doelge-
richt in te richten. Begin 2016 wordt 
geëvalueerd of het her-
indicatietraject van alle nieuwe 
klanten, die in 2015 zijn overgeko-
men richting de gemeente, goed is 
verlopen.  
 
Onderzocht wordt of verdere bespa-
ring op de kosten voor Hulp bij 
Huishouden kunnen worden gereali-
seerd. 
 
De Pilot HHT Diensten Thuis loopt 
door in 2016. Met deze (algemene) 
voorziening kunnen burgers, naast 
de maatwerkvoorziening voor hulp 
bij het huishouden, extra huishoude-
lijke diensten inkopen. De pilot 
wordt eind 2016 geëvalueerd. 
 
 
 

Alle noodzakelijke her-indicaties van cliënten 
die in 2015 vanuit de Wlz (voorheen AWBZ) 
naar de gemeente zijn gekomen, zijn in 2016 
afgerond.  
 
De uitgaven voor de Hulp bij Huishouden zijn 
in 2016 verder gedaald. Dit komt deels door-
dat minder cliënten een beroep doen op de 
maatwerkvoorziening. Ook wordt nadrukkelij-
ker gekeken naar de inzet van andere moge-
lijkheden, zoals algemene voorzieningen. In 
2016 is de aanbesteding voor de levering van 
Hulp bij Huishouden afgerond. Met ingang van 
1 januari 2017 zijn nieuwe contracten afgeslo-
ten met drie zorgaanbieders.  
In 2016 is de Pilot HHT Diensten Thuis geëva-
lueerd. Er wordt goed gebruik gemaakt van de 
HHT Diensten Thuis. De aanwezigheid van 
deze algemene voorziening verlaagt de vraag 
naar Hulp bij Huishouden als maatwerkvoor-
ziening.  
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Deelproduct 101.1 Wmo   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

Eind 2015 wordt in Duo+-verband 
besloten of de inkoop van Individue-
le begeleiding, Groepsbegeleiding 
(dagbesteding) en Kortdurend ver-
blijf in 2016 opnieuw zal worden 
aanbesteed. 
Voor 2016 is voor het aanbod aan 
maatwerkvoorzieningen € 2.585.000 
beschikbaar. Hiertoe behoren onder 
andere hulp bij het huishouden 
€ 983.000, materiële Wmo-
voorzieningen € 617.000 en begelei-
ding en kortdurend verblijf 
€ 650.000. 
 

De uitgaven in 2016 op de Wmo-
maatwerkvoorzieningen zijn lager uitgekomen 
dan in de primitieve begroting opgenomen . 
Dit geldt zowel voor Begeleiding, Hulp bij 
Huishouden als materiële Wmo-voorzieningen.  
 

Mantelzorg Er is een breed ondersteu-
ningsaanbod beschikbaar ge-
richt op het ondersteunen van 
mantelzorgers bij hun zorgta-
ken en het voorkomen van 
overbelasting. Het ondersteu-
ningsaanbod is voldoende 
bekend bij mantelzorgers. 
 
Ter ondersteuning en waarde-
ring ontvangen mantelzorgers 
een jaarlijkse een blijk van 
waardering. 
 

In de Wmo is de positie van de 
mantelzorger versterkt en zijn de 
gemeentelijke taken uitgebreid. 
Om het ondersteuningsaanbod van 
Mantelzorg&Meer meer bekend te 
maken onder mantelzorgers zal een 
bewustwordingscampagne worden 
uitgevoerd en hiervoor is in 2016 
een subsidie van € 16.500 beschik-
baar. 
De verantwoordelijkheid en de finan-
ciële middelen voor de jaarlijkse blijk 
van waardering zijn vanaf 2015 
overgeheveld naar de gemeente. De 
jaarlijkse blijk van waardering zal in 
samenwerking met Mantelzorg&Meer 
worden vormgegeven. Hiervoor is in 
2016 € 20.000 beschikbaar.  
 
 
 
 
 
 

Ook in 2016 is het ‘mantelzorgcompliment’ 
verstrekt. In totaal is aan 295 mantelzorgers 
een pakket gestuurd (in 2015 waren dat er 
251). 
Tevens heeft Mantelzorg&Meer diverse adver-
tenties in het Weekblad voor Ouder-Amstel 
geplaatst om het ondersteuningsaanbod te 
promoten en vrijwilligers in Ouder-Amstel te 
werven. 
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Deelproduct 101.1 Wmo   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Maatschappelijke opvang 
en beschermd wonen 

Zoveel mogelijk voorkomen 
van dakloosheid.  
Tijdelijke opvang bieden aan 
inwoners met OGGz-
problematiek zonder huisves-
ting. 
Beschermd wonen is beschik-
baar voor mensen met psychi-
atrische problemen.  
 

De centrumgemeente Amsterdam 
beschikt over de budgetten en voert 
daarvoor alle taken uit op het gebied 
van Maatschappelijke opvang en 
Beschermd Wonen voor alle regio 
gemeenten. 
In samenwerking met de Amstel-
landgemeenten zal de uitvoering 
door Amsterdam intensief gevolgd 
worden om te kunnen vaststellen of 
de kwaliteit, de toegang en beste-
ding van middelen in voldoende 
mate rekening houdt met de vraag 
van inwoners uit de regiogemeen-
ten. Ook zal beoordeeld worden of 
de gemaakte afspraken worden 
nagekomen. 
 

In 2016 heeft centrumgemeente Amsterdam 
het Koersbesluit Maatschappelijk opvang en 
beschermd wonen 2016-2020 ‘Thuis in de 
wijk’ vastgesteld. Hierin is het beleid voor de 
komende jaren vastgelegd. Het Koersbesluit is 
tot stand gekomen in overleg met de regio-
gemeenten. Het college heeft de uitgangspun-
ten en rol van de regiogemeenten, zoals op-
genomen in het Koersbesluit, onderschreven. 
De genoemde afspraken worden in overleg 
met de regiogemeenten verder uitgewerkt. 

Cliëntondersteuning Cliëntondersteuning is voor 
burgers met een beperking 
kosteloos beschikbaar en ver-
sterkt de positie van de cliënt 
door het helpen met het for-
muleren van zijn hulpvraag, 
het maken van keuzes en het 
oplossen van problemen. 

In 2016 is € 60.000 beschikbaar 
voor de cliëntondersteuning aan 
mensen met een beperking door 
MEE Amstel en Zaan. In 2016 wordt 
in samenwerking met de regio beleid 
ontwikkeld en besluitvorming voor-
bereid voor de periode vanaf 2017. 
 

De vraag naar onafhankelijke en gratis cliënt-
ondersteuning was in 2016 ruim 40% hoger 
dan in 2015. Hierdoor was de aan MEE toege-
kende subsidie onvoldoende om te voldoen 
aan de vraag naar de wettelijke en onafhan-
kelijke cliëntondersteuning. Op basis van de 
resultaten tot en met het derde kwartaal is 
het budget aan MEE verhoogd. 
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Financieel overzicht WMO 
 Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1011 WMO         
Lasten en Baten          
Lasten         
661.01 Hulpmiddelen 199.508 416.714 326.714 306.300 
662.02 Maatwerk WMO vervoer  274.502 200.000 275.000 289.528 
662.03 WMO begeleiding 219.864 650.000 205.000 223.448 
662.07 Begeleiding 18.966 144.048 124.902 124.902 
662.09 Overige lasten maatwerk WMO 0 14.750 18.266 16.378 
662.10 Huishoudelijke hulp 745.260 982.277 860.255 751.141 
667.10 Eigen bijdrage huishoudelijk hulp WMO -119 0 0 0 
672.01 PGB Hulp bij Huishouden 52.310 57.000 60.000 48.119 
672.02 PGB Begeleiding 123.602 120.000 150.000 119.805 
Totaal Lasten 1.633.894 2.584.789 2.020.137 1.879.621 
Baten         
661.01 Hulpmiddelen -26.691 0 0 -9.557 
667.01 Eigen bijdrage maatwerk WMO 0 -128.000 0 0 
667.03 Eigen bijdrage begeleiding WMO  0 -70.000 0 0 
667.10 Eigen bijdrage huishoudelijk hulp WMO -277.185 -192.000 -230.000 -228.703 
923.01 Deelfonds Sociaal domein -900.783 -1.195.768 -1.184.078 -1.196.691 
Totaal Baten -1.204.659 -1.585.768 -1.414.078 -1.434.951 
Totaal Lasten en Baten  429.235 999.021 606.059 444.670 
Totaal 1011 WMO 429.235 999.021 606.059 444.670 

 
Toelichting Financieel overzicht 
Ten opzichte van de begroting 2016, na wijziging, is voor huishoudelij-
ke hulp ruim € 100.000 minder uitgegeven in 2016. Dit heeft te maken 

met minder aanvragen en met inzet van andere voorzieningen, zoals 
regiotaxi en begeleiding respectievelijk kort verblijf. 
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Kaderstellende documenten 
 WMO beleidsplan 2012 t/m 2015 
 WMO beleidsplan 2015 - 2018 
 Dienstverleningsplan 2008 
 Notitie kernteam 
 Nota inrichting toegang sociaal domein 
 Koersnota WMO 
 
Wetten 
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 (concept) Wet jeugdzorg 
 Participatiewet  
 
Verordeningen 
 Verordening adviesraad WMO/Wwb 
 Verordening tegenprestatie 
 Afstemmingsverordening 
 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 
 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 

 
 
Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd    
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Toegang tot zorg en 
voorzieningen  
 

Het is voor inwoners duidelijk 
bij welk loket zij zich moeten 
melden voor een zorgvraag of 
een vraag om ondersteuning. 
Via een gesprek kan worden 
afgewogen of inwoners onder-
steuning of zorg via de ge-
meente nodig hebben of op 
een andere manier hun vraag 
kunnen oplossen. Vervolgens 
wordt gekeken wat de juiste 
zorg is, op de juiste plek in 
juiste porporties. 

Bekendheid van het Zorgadviespunt 
(ZAP) vergroten bij inwoners door:  
 uitbouwen van de website sociaal 

domein voor inwoners; 
 informeren en communiceren 

met inwoners via de gemeente-
website, het weekblad voor Ou-
der-Amstel en foldermateri-
aal/brochures; 

 analyse maken van, en zicht 
houden op verwijzingen door ex-
terne partijen naar zwaardere 
jeugdzorg;  

 waar mogelijk en nodig in over-
leg met externe partijen verwijs-
stroom beter reguleren; 

 intensiveren  van de samenwer-
king met de huisartsen die een 
belangrijke externe verwijzer 
zijn. 

 

In 2016 is veel aandacht besteed aan de 
bekendheid van het Zorgadviespunt (ZAP) de 
gemeentelijke toegangspoort voor advies, 
zorg en ondersteuning. 
De Hulpwijzer is ingevoerd en verbeterd. Op 
deze site kunnen inwoners op een eenvoudige 
manier antwoorden krijgen op vragen en 
advies op het gebied van zorg, werk en inko-
men. 
Er is begonnen met het uitbreiden van de 
informatie over het ZAP op de gemeentelijke 
website. Daarnaast zijn nieuwe folders uitge-
geven over Zorgtoewijzing en advisering en 
de verschillende ondersteuningsvormen bin-
nen onze gemeente.  
Periodiek zijn inwoners via de website en 
publicaties in het Weekblad voor Ouder-
Amstel geïnformeerd over ontwikkelingen op 
het gebied van Wmo, Jeugdhulp en Participa-
tie met speciale aandacht voor de toegang via 
het ZAP. Er is met regelmaat overleg met de 
huisartsen over de zorgtoewijzing. 
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Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd    
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Kernteam Het bieden van gecoördineerde 

en afgestemde zorg of onder-
steuning aan inwoners van 
onze gemeente met meervou-
dige en/of complexe zorgvra-
gen. 

Het op peil houden van kennis en 
ontwikkelen van specifieke deskun-
digheden voor leden van het kern-
team. 
 
 
Organiseren van netwerkbijeenkom-
sten voor professionals van zorgin-
stellingen. 
 

De Kernteamleden hebben diverse trainingen 
gehad op vakinhoudelijk (bijvoorbeeld het 
signaleren van kindermishandeling en voeren 
van regie) en organisatorisch gebied (gebruik 
registratiesysteem). 
 
Er zijn twee goed bezochte netwerkbijeen-
komsten geweest voor alle betrokken lokale 
en regionale professionals. De thema’s waren 
Scheiden en Privacy en gegevens. 
 

Preventief jeugdbeleid 
(voorheen CJG) 

Kinderen en jongeren groeien 
voorspoedig op en worden zo 
min mogelijk belemmerd door 
sociaaleconomische of psycho-
sociale problemen. 

In 2016 wordt een nieuwe nota 
‘Jong’ geschreven en vastgesteld 
voor een periode van vier jaar. 
Belangrijk aandachtspunt is de sa-
menhang met het jeugdzorg beleid 
teneinde het gebruik van (zwaarde-
re) jeugdzorg zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
Om inzicht te krijgen in wat jonge-
ren in Ouder-Amstel belangrijk vin-
den, zal een jeugdmonitor gehouden 
worden. 
In 2016 wordt de inzet van de Ou-
der-Kind coaches op scholen geëva-
lueerd. (Met dit beleid is in 2015 een 
begin gemaakt).  
Wij gaan beoordelen of het in 2015 
gestarte vroegsignaleringsprogram-
ma in de kinderdagverblijven, 
Alert4You, gecontinueerd wordt. 
De samenwerking met de sportvere-
nigingen in het kader van preventie 
jeugdbeleid wordt verder geconcreti-
seerd. 
 
 
 
 

Eind 2016 hebben burgemeester en wethou-
ders het (concept)beleidsplan Preventief 
jeugdbeleid en jeugdhulp vastgesteld. In 2017 
heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld. 
In het eerste kwartaal 2016 is de jeugdmoni-
tor gehouden. Het responspercentage was 
24% (2011: 22%). De resultaten hebben 
bijgedragen aan de inhoud van het beleids-
plan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 
2017-2020. 
Het vroegsignaleringsprogramma heeft, in 
combinatie met drie specifieke bijeenkomsten 
over het thema het Jonge Kind, effect gehad. 
Dat betekent dat de kinderopvang vaker een 
beroep gedaan heeft op functionaris Alert4You 
met vragen over kinderen die opvallen. Dat is 
een verbetering van de vroegsignalering. 
De onderdelen samenwerking met de sport-
verenigingen en het versterken van de advies- 
en ondersteuningsfunctie is onderbelicht ge-
bleven. 
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Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd    
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

De informatie-, advies- en onder-
steuningsfunctie via het Zorg Advies 
Punt verder versterken door: 
a. het bieden van kortdurende 

lichte begeleiding; 
b. organiseren van themabijeen-

komsten; 
c. organiseren van activiteiten in 

het kader van de opvoedweek 
(oktober 2016); 

d. uitbreiden en versterken van het 
netwerk van partners die van be-
lang zijn voor preventie. 

 
Participatiesamenleving Sociale cohesie in alle wijken 

en buurten versterken en 
stimuleren. 

De gemeente heeft de taak om te 
investeren in het versterken van de 
sociale samenhang en een zelfred-
zame samenleving. Er wordt een 
programma gestart om de participa-
tiesamenleving in onze kernen ver-
der gestalte te geven. Hierbij wor-
den initiatieven gestimuleerd zonder 
dat dit tot meerjarige betrokkenheid 
van de gemeente leidt. Uitgangspunt 
voor deze activiteiten is het project 
‘Veranderende Samenleving’. 
 

Er is actief ingezet op de veranderende sa-
menleving. 
Veel beleidsonderwerpen, zoals het onder-
wijsbeleid, evenementenbeleid, de woonvisie, 
cultureel erfgoed en de Algemene Plaatselijke 
Verordening zijn in 2016 tot stand gekomen 
door meedenken en meepraten van inwoners 
van Ouder-Amstel. Hiermee leggen we ver-
binding met de inwoners van Ouder-Amstel.  
In 2016 is wederom de begrotingsapp ge-
bruikt om aan de inwoners (beter) inzicht te 
geven in de gemeentelijke begroting. We 
ondersteunen en faciliteren inwonersinitiatie-
ven.  
In 2016 is gestart met de uitvoering van de 
visie ‘Samen maken we Ouder-Amstel’. 
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Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd    
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Huiselijk geweld en kin-
dermishandeling 
 Veilig Thuis 
 Centrum Seksueel 

Geweld 
 Regioaanpak huiselijk 

geweld en kindermis-
handeling 

 

Voorkomen en bestrijden van 
huiselijk geweld en kindermis-
handeling. 

In 2016 wordt door de zes gemeen-
ten verder gewerkt aan de definitie-
ve vorm van Veilig Thuis, dat is 
ondergebracht bij de GGD, met 
nadrukkelijk een eigen identiteit. Er 
wordt gewerkt aan de vormgeving 
van de crisisdienst Veilig Thuis, aan 
de samenwerking met de ketenpart-
ners en de lokale sociale teams 
(kernteam). Er wordt tevens ge-
werkt aan verbetering van het pro-
ces rond tijdelijke huisverboden. 
 
De Regioaanpak huiselijk geweld is 
door alle zes gemeenten in de regio 
Amsterdam-Amstelland vastgesteld 
en wordt in 2016 verder ontwikkeld 
en uitgewerkt via regionale en lokale 
agenda’s en uitvoeringsplannen. 
 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, het ad-
vies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling, is verder ontwikkeld. De 
organisatie is verder opgebouwd, de mede-
werkers zijn getraind, de samenwerking met 
de ketenpartners (onder andere het kernteam 
van Ouder-Amstel) is verbeterd en versterkt 
door middel van samenwerkingsafspraken. 
 
Begin 2016 heeft de Inspectie geconstateerd 
dat de kwaliteit van dienstverlening van alle 
Veilig Thuis organisaties in Nederland beter 
kan. In Amsterdam-Amstelland is gedurende 
het gehele jaar sterk ingezet op het verminde-
ren van de wachtlijstproblematiek. Voor Ou-
der-Amstel waren er geen wachtenden op 
noodzakelijke zorg. 
 
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is als 
netwerkorganisatie gekoppeld aan Veilig Thuis 
en is begin 2016 van start gegaan. Het CSG 
biedt hulp na verkrachting of aanranding. 
 
Eind 2016 hebben de zes gemeenten (Am-
sterdam-Amstelland) ingestemd met het 
onderbrengen van Veilig Thuis (VT) en het 
Centrum Seksueel Geweld in een nieuwe 
Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-
Amstelland. 
 

Hulpverlening HGKM Het bieden van hulp, zorg en 
begeleiding aan alle betrokke-
nen bij huiselijk geweld: 
slachtoffers, getuigen, plegers 
en kinderen. 

De regionale hulpverlening rond 
huiselijk geweld is per 1 januari 
2016 anders georganiseerd. Vanaf 
die datum gaan Ouder-Amstel en 
Uithoorn gezamenlijk vorm geven 
aan zorgtrajecten huiselijk geweld. 

Vanaf 1 januari 2016 verzorgt de ‘Blijf Groep’ 
de uitvoering van de hulpverlening en zorgtra-
jecten aan inwoners en gezinnen in Ouder-
Amstel waarbij sprake is (geweest) van huise-
lijk geweld. Onze gemeente doet dit samen 
met Uithoorn. 
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Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd    
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Vrijwilligers Vrijwilligers(organisaties) 

worden ondersteund in de 
vorm van het bieden van in-
formatie, voorlichting en des-
kundigheidsbevordering. 
Vrijwilligerswerk wordt gesti-
muleerd en systematisch ge-
promoot. 
 

De activiteiten voor vrijwilligers 
worden gecontinueerd. Beoordeeld 
wordt of beleid moet worden aange-
past in het kader van de uitwerking 
van de participatiesamenleving. 

Bij de behandeling van het Wmo-plan eind 
2015 heeft de raad de motie ‘Vrijwilligers 
ondersteunen’ aangenomen. In 2016 is in dit 
kader een behoefteonderzoek onder vrijwilli-
gersorganisaties uitgevoerd.  

Jeugd-/jongerenwerk Het bevorderen van het voor-
spoedig opgroeien en ontwik-
kelen van jongeren.  
 

Verder ontwikkeling van het jonge-
renwerk in overleg met welzijnsor-
ganisatie Coherente met de nadruk 
op participatie van jongeren in de 
lokale samenleving en het uitvoeren 
van preventietaken, mede gericht op 
toeleiding naar lichte vormen van 
jeugdzorg. 
 

Naar aanleiding van de jeugdmonitor zijn er 
drie participatiesessies met jongeren gehou-
den waar het jongerenwerk van Coherente 
nauw bij betrokken was. Mede naar aanleiding 
van deze sessies is een aantal maatregelen 
getroffen om speel-/ ontmoetingsvoorzienin-
gen te verbeteren. Jongerenwerkers zijn actief 
geweest bij vraagstukken rondom leefbaar-
heid en veiligheid en hebben activiteiten op-
gezet rondom talent en competentieontwikke-
ling. Daarin werken zij samen met diverse 
partners en de combinatiefunctionaris. Via het 
ambulant werken worden veel contacten in de 
wijken gelegd, Dit is belangrijk voor preventie 
en vroegsignalering richting jeugdzorg.  
In nauwe samenwerking met de gemeente 
heeft Coherente een werkplan opgesteld voor 
de komende jaren 
 

Jeugdveiligheid Overlast voor de omgeving 
beperken en waar nodig zorg 
zo vroeg mogelijk in zetten. 

Periodiek afstemmen met politie, 
gemeente en jongerenwerk over in 
te zetten acties bij overlast of zorg-
vragen.  
Het Veiligheidshuis is omgebouwd 
tot het Actiecentrum Veiligheid. In 
2016 is er extra aandacht voor het 
monitoren van deze veranderingen 
in samenwerking met de Amstel-
landgemeenten. 
 

Het aantal klachten van inwoners in 2016 was 
opnieuw erg laag. Dit beeld sluit aan bij de 
ervaringen van het jongerenwerk, politie en 
handhaving zoals dat gedeeld wordt in de 
periodieke jeugdoverleggen. 
Het Actie Centrum Veiligheid heet inmiddels 
Actie Centrum Veiligheid en Zorg (ACVZ) om 
te benadrukken dat gewerkt wordt op dat 
snijvlak.  
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Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd    
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

De rol van de zorgcoördinator, als 
verbinding tussen gemeente en 
jongeren die in aanraking (dreigen 
te) komen met justitie, is nog on-
derwerp van gesprek. 

De rol van de zorgcoördinator is verbindings-
functionaris tussen het ACVZ en de gemeente 
en indien nodig regisseur van een Top 600-
klant. Top 600 is een lijst met mensen die 
bijdragen aan veel overlast en criminaliteit. In 
Ouder-Amstel was in 2016 één Top 600-klant. 
 

Ouderenbeleid Voorkomen sociaal isolement 
en versterken zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid bij ouderen. 
 

Coherente biedt een breed aanbod 
aan ontmoetingsmogelijkheden, 
groepsactiviteiten en individuele 
dienstverlening aan zelfstandig 
wonende ouderen. Om de leefbaar-
heid, sociale samenhang en zelfred-
zaamheid te behouden is het van 
belang dat conform het nieuwe 
Wmo-beleid er een passend activitei-
tenaanbod wordt aangeboden en -
waar nodig- verder afgestemd wordt 
op de nieuwe taken en rol van de 
gemeente. In 2015 is Coherente 
gestart met ‘Co’s kamer’, eerst in 
Ouderkerk en daarna ook in Dui-
vendrecht. In 2016 wordt bekeken 
of deze activiteit kan worden gecon-
tinueerd als voorliggende voorzie-
ning voor maatwerkvoorziening 
Groepsbegeleiding (dagbesteding) 
bij zorginstellingen. 
 

Co’s kamer is een lichte vorm van dagbeste-
ding, die duidelijk in een behoefte voorziet. 
Co’s kamer is vier dagdelen beschikbaar (twee 
in Duivendrecht en twee in Ouderkerk). Door 
de aanwezigheid en de goede formule van 
Co’s kamer doen ouderen minder snel een 
beroep op individuele voorzieningen zoals 
dagbesteding.  
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Financieel overzicht WMO en Jeugd 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1012 WMO en Jeugd         
Lasten en Baten          
Lasten         
670.01 Algemeen maatschappelijk werk 148.612 161.639 161.639 176.035 
670.02 Ouderenwerk 176.412 183.410 185.216 185.216 
670.03 Mantelzorgers 33.187 47.495 42.495 35.657 
670.07 Overig maatschappelijk werk 242.380 289.869 297.509 286.895 
670.08 Vrijwilligerswerk 1.855 2.800 2.800 1.855 
670.09 Jeugd en Jongerenwerk 135.706 146.781 148.138 170.810 
670.10 Buurthuis Waver 8.599 7.424 4.924 5.877 
670.11 Geb. jeugdsociëteit Ouderkerk 38.544 0 0 0 
671.01 Zorg Advies Punt 274.205 226.000 280.400 270.400 
671.02 Gemeentelijke uitvoeringslasten 583.200 230 78.535 85.618 
671.03 Kernteam 0 111.246 121.246 114.886 
671.04 Clientondersteuning 75.348 66.000 76.000 75.371 
682.25 Vrijgevestigden  0 0 90.000 0 
682.31 Landelijke Jeugdhulp 0 0 52.000 0 
Totaal Lasten 1.718.047 1.242.894 1.540.902 1.408.621 
Baten         
670.01 Algemeen maatschappelijk werk -8.432 0 0 -16.036 
670.10 Buurthuis Waver -10.577 -10.577 -10.577 -10.577 
Totaal Baten -19.009 -10.577 -10.577 -26.613 
Totaal Lasten en Baten  1.699.038 1.232.317 1.530.325 1.382.008 
Mutaties reserves         
Toevoeging aan reserves         
Storting reserve decentralisaties 200.000 100.000 39.600 100.000 
Totaal Toevoeging aan reserves 200.000 100.000 39.600 100.000 
Totaal Mutaties reserves 200.000 100.000 39.600 100.000 
Totaal 1012 WMO en Jeugd 1.899.038 1.332.317 1.569.925 1.482.008 
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Toelichting financieel overzicht 
Zie toelichting onder 1013 Jeugd. 
 
Kaderstellende documenten 
 WMO beleidsplan 2012 t/m 2015 
 Dienstverleningsplan 2008 
 Nota Jong, planperiode 2012-2015 
 Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016 
 Notitie kernteam 
 Nota inrichting toegang sociaal domein 
 Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, op weg naar 

duurzame veiligheid; beleidskader 2015-2020 Amsterdam 
 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland 
 

Wetten 
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 (concept) Wet jeugdzorg Participatiewet 
 Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Verordeningen 
 Verordening adviesraad WMO/Wwb 
 Verordening tegenprestatie 
 Afstemmingsverordening 
 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 
 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
 Verordening jeugdwet 
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Deelproduct 101.3 Jeugdzorg   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Jeugdzorg algemeen  Het kwalitatief goed uitvoeren 

van de Jeugdzorgtaken binnen 
de beschikbare budgetten 

In 2016 wordt een nieuw beleidsplan 
Jeugdzorg vastgesteld. In dit be-
leidsplan wordt invulling gegeven 
aan de overgang van transitie naar 
transformatie. De belangrijkste 
uitgangspunten zijn integrale bena-
dering van sociale vraagstukken 
(één gezin één plan één hulpverle-
ner. Deze nota is integraal verbon-
den met het Wmo-beleid en het 
Participatiebeleid.  
 

Eind 2016 hebben burgemeester en wethou-
ders het (concept)beleidsplan Preventief 
jeugdbeleid en jeugdhulp vastgesteld. In 2017 
heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld. 
Op het gebied van jeugdzorg zijn in 2016 in 
totaal 778 voorzieningen verstrekt. Deze 
voorzieningen kunnen variëren van eenmalige 
kortdurende ondersteunende gesprekken tot 
zeer intensief en langdurig verblijf in een 
jeugdinstelling. Over het algemeen hebben 
mensen binnen gangbare termijnen hun zorg 
ontvangen. In enkele situaties hebben men-
sen op een wachtlijst gestaan. De kosten voor 
de Jeugdzorg zijn hoger uitgevallen dan be-
groot.  
 

Jeugdzorg op Lokaal 
niveau 

Waar nodig jeugdzorg beschik-
baar stellen voor kinderen, 
jongeren en hun ouders om 
het mogelijk te maken voor-
spoedig op te groeien en te 
ontwikkelen, zo min mogelijk 
belemmerd door sociaaleco-
nomische of psychosociale 
problemen. 
 

Monitoren van het gebruik van 
jeugdzorg om beleid en inkoop daar 
op af te stemmen. 
Samenhang realiseren met het pre-
ventief jeugdbeleid teneinde het 
gebruik van (zwaardere) jeugdzorg 
te voorkomen. 
Voorbereiden van lokale en regionale 
inkoop en aanbestedingstrajecten 
voor 2016 en 2017 in samenwerking 
met de Duo+-gemeenten, Amster-
dam Amstelland-gemeenten en 
Stadsregio.  
Uitvoering geven aan de door de 
huisartsen en gemeente (in 2015) 
ondertekende intentieovereenkomst 
(is ook van toepassing op Wmo). 
 
 

In 2016 is via de monitor Sociaal Domein het 
gebruik van de jeugdzorg gemonitord. Dit 
heeft tot beperkte aanpassingen geleid in de 
inkoop van jeugdhulp 2017. 
Om de samenhang tussen preventief jeugdbe-
leid en jeugdzorg te verbeteren zijn verschil-
lende instrumenten ontwikkeld en ingezet: 
 inzet van de ouder-kindcoach in het basis-

onderwijs; 
 inzet van de Praktijkondersteuner Huisart-

sen (als pilot); 
 extra aandacht voor het jonge kind  

(0-6 jaar) om zo vroeg mogelijk eventuele 
zorgvragen te signaleren; 

 start met Buurtgezinnen als laagdrempeli-
ge hulp in het informele netwerk. 

Alle activiteiten zijn succesvol geweest en 
krijgen een vervolg in 2017. 
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Deelproduct 101.3 Jeugdzorg   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Jeugdzorgregio Uitvoering Regionaal Transitie-

arrangement (RTA). 
Het ontwikkelen van een slui-
tend systeem waarin de veilig-
heid van kinderen, jeugdigen 
en opvoeders gegarandeerd 
wordt.  
Bewaking van ingekochte 
jeugdhulp. 

Het organiseren van een gezamenlij-
ke toegang met betrekking tot 
spoedeisende hulp voor de jeugd-
zorg. 
Opstellen en waarborgen procesaf-
spraken tussen in elk geval gemeen-
ten, gecertificeerde instellingen en 
de Raad voor de Kinderbescherming. 
Monitoring van de contractafspraken 
met de gecertificeerde instellingen 
en eventueel bovenregionale jeugd-
hulpinstellingen. 

 

Alle voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd 
in regionaal verband. Met alle gecertificeerde 
instellingen zijn gesprekken gevoerd over de 
contractafspraken en de monitorinformatie. 
Op onderdelen zijn de afspraken aangepast. 
Daar waar sprake was van ongewenste wacht-
lijsten, zijn maatregelen getroffen. In 2016 
was er een lichte toename van het aantal 
gezinnen dat Jeugd Bescherming Regio Am-
sterdam (JBRA) in regie heeft. Daarentegen is 
het aantal gezinnen dat de overige GI’s in 
regie hebben, iets gedaald.  
Met alle gemeenten in de Jeugdzorgregio is 
besloten om tot een ander inkoopmodel te 
komen voor de Jeugdzorg. Deze transformatie 
van de Jeugdzorg moet gaan plaats vinden in 
2018. 
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Financieel overzicht Jeugd 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1013 Jeugd         
Lasten en Baten          
Lasten         
140.05 Jeugdveiligheid 11.869 12.350 12.350 3.718 
671.02 Gemeentelijke uitvoeringslasten 76.573 0 0 0 
672.03 PGB Jeugd 163.775 400.000 195.000 116.916 
682.03 Uitvoering jeugdhulp overige afspraken 13.371 50.049 51.500 29.412 
682.11 Algemene Lokale jeugdhulp 136.118 136.000 135.000 142.957 
682.12 Speciale Lokale jeugdhulp 35.803 31.000 61.000 42.685 
682.21 Provinciale  jeugdhulp 666.942 226.000 584.000 -412.074 
682.22 Jeugd ggz 706.784 684.000 611.098 2.240.427 
682.23 jeugd AWBZ 88.302 66.000 172.000 -2.429 
682.24 Dyslexie 0 0 65.000 102.427 
683.01 jeugdhulp veiligheidsregio 212.786 250.000 256.500 253.136 
715.01 Jeugdgezondheidszorg 409.525 351.265 343.171 343.171 
715.02 Preventief Jeugdbeleid 82.065 298.499 328.999 289.249 
715.03 Jeugdveiligheid 6.500 9.000 15.000 2.414 
Totaal Lasten 2.610.413 2.514.163 2.830.618 3.152.009 
Baten         
671.02 Gemeentelijke uitvoeringslasten -4.080 0 0 0 
923.02 Deelfonds Jeugd -1.913.647 -1.725.933 -1.725.131 -1.757.976 
Totaal Baten -1.917.727 -1.725.933 -1.725.131 -1.757.976 
Totaal Lasten en Baten  692.686 788.230 1.105.487 1.394.033 
Totaal 1013 Jeugd 692.686 788.230 1.105.487 1.394.033 

 
Toelichting financieel overzicht 
De lasten op de post PGB jeugd laten een meevaller van € 80.000 zien 
ten opzichte van de begroting 2016 na wijziging. In deze post is een 
meevaller over het jaar 2015 verwerkt van € 57.000 (afrekening SVB 
d.d. 12 januari 2017). 
 

De posten 682.21 tot en met 683.01 (van het onderdeel 1013 jeugd) 
en de posten 682.25 resp. 682.31 (van het onderdeel 1012 WMO en 
jeugd) betreffen de kosten van de zorgaanbieders landelijk en uit de 
regio.  
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Bij elkaar opgeteld laten deze posten op de begroting 2016 na wijzi-
ging een bedrag zien van € 1.800.000 en op de realisatie een bedrag 
van ruim € 2.200.000. De gemeente heeft daarbij de cijfers uit de 
productieverantwoordingen 2016 van de zorgaanbieders opgevolgd. 
 
De individuele regels vertonen grote verschillen tussen begroting en 
rekening. De reden daarvan is dat er in de regio gewerkt wordt met 
coderingen, die moeilijk te herleiden zijn naar onze boekhouding. Het 
overgrote deel van de boekingen is daarom gezet op de post jeugd 
ggz. 
 
Dit geeft voor genoemde posten een nadelig verschil van zo’n 
€ 350.000. Aangezien de afwikkeling van overlopende posten uit 2015 
een positief resultaat van zo’n € 80.000 geeft, kunnen we ten aanzien 

van de afspraken 2016 spreken van een nadelig resultaat van circa 
€ 430.000. 
 
De cijfers van de zorgaanbieders landelijk en uit de regio voor het 
onderdeel 1013 jeugd laten zowel in de rekening 2015 als in de begro-
ting 2016 na wijziging een totaalbedrag van € 1.700.000 zien. 
 
De storting in de reserve decentralisaties is in de realisatiekolom 
€ 60.000 hoger dan in de kolom begroting 2016 na wijziging. In on-
derdeel 3041 (algemeen) van de jaarrekening staat een hogere ont-
trekking uit dezelfde reserve decentralisaties. Per saldo nul. Zie voor 
totaal beeld besteding reserve sociaal domein de Toelichting bij finan-
cieel overzicht Programma 1. 
 

 
Kaderstellende documenten 
 Dienstverleningsplan 2008 
 Nota Jong, planperiode 2012-2015 
 Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016 
 Notitie kernteam 
 Nota inrichting toegang sociaal domein 
 
Wetten 
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 (concept) Wet jeugdzorg  
 Participatiewet 

Verordeningen 
 Verordening adviesraad WMO/Wwb 
 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 
 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
 Verordening jeugdwet 
 
 
 
 
 

 
Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Bijstandsverlening Uitvoeren inkomensdeel Parti-

cipatiewet 
Evaluatie van de maatregelen die 
zijn genomen om de groei van het 
bestand bijstandsgerechtigden te 
beperken. Bij verdere groei van het 
bestand aanvullende maatregelen 
nemen om instroom te beperken en 
uitstroom te bevorderen. 
De taakstelling voor de huisvesting 
van voormalig asielzoekers ligt in 
2016 hoog. Er moeten 32 voormalig 
vluchtelingen worden gehuisvest (in 
2015 waren dit er 21). Dit veroor-

Ondanks de groei van de economie en de 
daling van de werkloosheid is de bijstand 
landelijk gestegen. In Ouder-Amstel is het 
aantal bijstandsgerechtigden gestegen van 
170 naar 177. Deze toename is vergelijkbaar 
met de landelijke trend. Om de uitstroom te 
bevorderen zijn extra uren ingezet om men-
sen te begeleiden naar werk. 
De vangnetuitkering 2015 is toegekend en de 
vangnetuitkering 2016 is aangevraagd. Met de 
vangnetuitkering wordt een gedeelte van het 
tekort op het BUIG-budget aangevuld door 
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Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

zaakt een groei in de uitgaven. 
Met ingang van 1 januari treedt de 
Wet taal-eis in werking. Per 1 juli 
gaat deze wet in voor het zittend 
bestand. De gemeente is verplicht 
een taaltoets af te nemen bij men-
sen die niet voldoende Nederlands 
spreken. Pas in de loop van 2016 
kan worden beoordeeld welke extra 
kosten dit met zich meebrengt. 
 

het Rijk. 
De Wet taal-eis is ingevoerd. In Ouder-Amstel 
zijn relatief weinig mensen die hiervoor in 
aanmerking komen. 

Minimabeleid Vergroten van deelname aan 
de samenleving door mensen 
met een laag inkomen. 

Het minimabeleid wordt voortgezet. 
De keuzekaart en de collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering 
(CAV) worden in 2016 gecontinu-
eerd. Er wordt gevolgd of de be-
schikbare middelen voldoende blij-
ven om het huidige beleid voort te 
zetten 
 

Het minimabeleid is in 2016 voortgezet. Het 
declaratie fonds is intensief gebruikt, daarmee 
is ook meer geld uitgegeven dan oorspronke-
lijk begroot. Er is met name goed gebruik 
gemaakt van regelingen voor kinderen. In 
totaal hebben 93 huishoudens recht op een 
bijdrage en daarvan hebben 70 huishoudens 
het volledige bedrag benut. Ook is er goed 
gebruik gemaakt van de Collectieve Aanvul-
lende Ziektekostenverzekering. In vergelijking 
met 2015 is er een stijging van het aantal 
deelnemers met 20 %. Daarmee is er ook op 
dit onderdeel meer geld uitgegeven.  
 

Integrale schuldhulpver-
lening 

Hulp bieden bij financiële pro-
blemen of schulden en daarbij 
de zelfredzaamheid en eigen 
kracht van inwoners verster-
ken.  
Ondersteunen bij het vinden 
van een (duurzame) oplossing 
voor de financiële problemen 
en de oorzaken daarvan.  
Door preventie en nazorg 
problematische schulden voor-
komen. 

Het beleid voor integrale schuldhulp-
verlening wordt in 2016 geëvalu-
eerd. 
De uitvoering van de schuldhulpver-
lening vindt in Duo+-verband plaats. 
 

De evaluatie van het beleid rond schuldhulp-
verlening en het opstellen van een nieuw 
beleid is een jaar opgeschoven. In 2016 was 
alle aandacht erop gericht om de uitvoering 
van de schuldhulpverlening over te dragen 
van een externe partij aan Duo+. Deze over-
gang is goed verlopen. Iedere inwoner die een 
vraag heeft over schulden, krijgt een gesprek. 
Lang niet alle gesprekken leiden tot een tra-
ject in de schuldhulpverlening. De meeste 
mensen zijn geholpen met advisering over 
budgetbeheer of andere vormen van begelei-
ding bij schulden. 
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Financieel overzicht Participatie/Inkomen 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1014 Participatie inkomen         
Lasten en Baten          
Lasten         
610.01 Algemene lasten bijstandverlening 644.216 480.745 533.390 498.254 
610.02 Inkomensdeel werk en bijstand 2.314.641 2.075.000 2.264.000 2.329.706 
610.03 Bijstandsbesluit zelfstandigen 30.715 57.500 57.500 4.592 
610.04 Decentralisatie werk naar vermogen 98.880 0 0 0 
610.06 Individuele toeslagen 26.000 29.000 29.000 30.600 
614.01 Bijzondere bestaanskosten en minima 281.044 336.112 381.112 377.671 
614.02 Kwijtschelding belastingen en heffingen. 113.286 96.750 111.000 118.332 
614.03 Inkomensondersteuning 170.323 152.500 172.500 190.467 
Totaal Lasten 3.679.104 3.227.607 3.548.502 3.549.622 
Baten         
610.02 Inkomensdeel werk en bijstand -2.287.538 -1.902.200 -2.067.208 -2.106.537 
610.03 Bijstandsbesluit zelfstandigen -28.642 -46.485 -46.485 -10.279 
614.01 Bijzondere bestaanskosten en minima -82.056 -25.000 -25.000 -46.022 
Totaal Baten -2.398.235 -1.973.685 -2.138.693 -2.162.839 
Totaal Lasten en Baten  1.280.869 1.253.922 1.409.809 1.386.783 
Totaal 1014 Participatie inkomen 1.280.869 1.253.922 1.409.809 1.386.783 

 
Toelichting Financieel overzicht 
In Ouder-Amstel is het aantal bijstandsgerechtigden in 2016 gestegen 
van 170 naar 177. Daardoor is op de post inkomensdeel werk en bij-

stand ruim € 65.000 meer uitgegeven dan de begroting na wijziging 
aangeeft. Op de post bijstandsbesluit zelfstandigen is € 57.500 voor 
2016 begroot terwijl er in 2016 niemand aanspraak op heeft gemaakt. 

 
Kaderstellende documenten 
 Re-integratienota 2012 
 Nota inzet participatiebudget 2009 
 Dienstverleningsplan 2008 
 Startnotitie Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2012 
 Beleidsplan schuldhulpverlening (2012) 
 Nota minimabeleid en bijzondere bijstand 2011 
 Communicatieplan minimaregelingen 2012 

 
Wetten 
 Wet werk en bijstand 
 Wet sociale werkvoorziening 
 Wet participatiebudget 
 Wet SUWI 
 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
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 Participatiewet  
 
Verordeningen 
 Toeslagenverordening 
 Re-integratieverordening 
 Maatregelverordening 
 Handhavingsverordening 
 Verordening adviesraad WMO/Wwb 
 Verordening tegenprestatie 

 Afstemmingsverordening 
 Verordening individuele studietoeslag 
 Verordening individuele inkomenstoeslag 
 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (re-

gionaal) 
 Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal) 
 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 
 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
 Verordening jeugdwet

 
 
Deelproduct 101.5 Participatie/Werk   
Aandachtsvelden Doelstellingen Activiteiten  
Participatie Bijdrage leveren aan het cre-

eren van nieuwe banen voor 
mensen met beperkte kansen 
op de arbeidsmarkt. 

Indien de raden er mee instemmen, 
zal per 1 juli 2016 de regionale 
Amstel-Meerlanden Werkorganisatie 
van start gaan. In deze werkorgani-
satie worden uitkeringsgerechtigden 
met een verdiencapaciteit van 70% 
of minder naar werk begeleid. Deze 
werkorganisatie komt voort uit de 
huidige sociale werkvoorziening AM 
Groep. 
 

Per 1 juli is de organisatie AM Match opge-
richt. Deze organisatie begeleidt uitkeringsge-
rechtigden met een arbeidshandicap naar 
werk. Ook de SW-ers zijn ondergebracht 
binnen deze organisatie. Er wordt gewerkt 
vanuit twee nieuwe locaties in Hoofddorp en 
Amstelveen. Vanaf september zijn de eerste 
trajecten gestart voor kandidaten uit de deel-
nemende gemeenten. 

Re-integratie Vergroten van zowel de ar-
beidsparticipatie als de maat-
schappelijke participatie. 
 
Passend aanbod nieuwe doel-
groepen 
 

Uitvoering van de re-integratienota. 
Speciale aandacht wordt hierbij 
gegeven aan de arbeidsbemiddeling 
voor mensen met een arbeidsbeper-
king (garantiebanen) en aan de 
aansluiting met de Wmo voor (ar-
beidsmatige) dagbesteding. Ook 
wordt speciale aandacht gegeven 
aan het bemiddelen van niet-
uitkeringsgerechtigden naar werk 
 
Vanuit de Participatiewet is de ge-
meente per 1 januari 2015 verant-
woordelijk voor een aantal nieuwe 
doelgroepen.  
Het gaat hier om mensen met een 
arbeidsbeperking die voorheen on-

De totale uitstroom richting werk is dit jaar 
uitgekomen op 26 mensen. De totale uit-
stroom uit de WWB was 46. 
Alle nieuwe instrumenten als garantiebanen, 
arbeidsmatige dagbesteding en bemiddeling 
van niet uitkeringsgerechtigden zijn van start 
gegaan maar daar is nog maar beperkt ge-
bruik van gemaakt.  
AM-Match is de partij die het afgelopen jaar 
de doelgroep Wajong en WsW heeft begeleid. 
Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn 
bij het tot stand komen van de nieuwe werk-
organisatie. 
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Deelproduct 101.5 Participatie/Werk   
Aandachtsvelden Doelstellingen Activiteiten  

der de Wajong of Wsw vielen. In 
2016 wordt gekeken of het huidige 
re-integratieaanbod voldoende is om 
deze nieuwe doelgroepen te bemid-
delen naar werk. 
 

Werkgeversbenadering Toegang tot de arbeidsmarkt 
vergroten voor werkzoekenden 
die het niet op eigen kracht 
redden. 

Vanuit het Werkbedrijf en WSP 
worden garantiebanen geworven. Dit 
zijn banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking waaraan een loon-
kostensubsidie is verbonden. Het 
streven is om een regionale aanpak 
van arbeidsbemiddeling op te zetten. 
Ouder-Amstel is hierbij zowel be-
stuurlijk als beleidsmatig actief 
betrokken. 
 

Als gemeente hebben wij ook in 2016 nauw 
samengewerkt met het Werkgevers Service 
Punt Amsterdam. Vanuit deze samenwerking 
is geïnvesteerd in het vinden van banen voor 
onze inwoners. Ouder-Amstel heeft een aantal 
kandidaten aangemeld voor een indicatie 
banenafspraak.  

Wet Sociale Werkvoor-
ziening 
 

Goede en passende oplossin-
gen voor medewerkers van het 
SW bedrijf. 

De invoering van de Participatiewet 
betekent ook dat er geen sprake 
meer is van instroom in de sociale 
werkvoorziening. 
In 2016 zal uitvoering worden gege-
ven aan het in december 2015 te 
nemen besluit omtrent het omvor-
men van de AM groep tot een regio-
nale werkorganisatie. Een goede en 
passende oplossing voor de mede-
werkers van AM groep maakt hier-
van onderdeel uit. (Zie ook para-
graaf verbonden partijen) 
 

De dienstverbanden van de WsW-ers zijn per 
1 juli 2016 ondergebracht in de GR genaamd 
AM Match. Dit betekent dat alle bestaande 
WsW-ers uit onze gemeente hun baan hebben 
behouden.  
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Financieel overzicht Participatie werk 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1015 Participatie werk         
Lasten en Baten          
Lasten         
611.02 Sociale werkvoorziening 304.197 340.861 317.000 300.688 
623.01 Participatiebudget 407.389 345.210 445.210 336.053 
Totaal Lasten 711.586 686.071 762.210 636.741 
Baten         
611.02 Sociale werkvoorziening 7.643 0 0 -41.821 
623.01 Participatiebudget -1.400 0 0 0 
923.03 Deelfonds Participatiewet -462.515 -421.219 -423.127 -415.667 
Totaal Baten -456.272 -421.219 -423.127 -457.488 
Totaal Lasten en Baten  255.314 264.852 339.083 179.253 
Totaal 1015 Participatie werk 255.314 264.852 339.083 179.253 

 
 
Toelichting financieel overzicht 
In de tweede nieuwsbrief, achtste wijziging, is het re-integratiebudget 
opgehoogd met € 100.000. Doel was om het groeiend aantal bij-
standsgerechtigden te stabiliseren met behulp van loonkostensubsidies 

en jobcoaching. In de praktijk is het uitgavenpatroon 2016 conform de 
primitieve begroting 2016 gebleven. 

 
Kaderstellende documenten 
 Re-integratienota 2012 
 Nota inzet participatiebudget 2009 
 Nota modernisering Wsw 2e fase (regionaal) 2007 
 Marktbewerkingsplan werkgeversservicepunt (regionaal) 2012 
 
 
 
 

Wetten 
 Wet sociale werkvoorziening 
 Wet participatiebudget 
 Participatiewet  
 
Verordeningen 
 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (re-

gionaal) 
 Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)
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Product 102 Algemene Gezondheidszorg 
Algemene gezondheidszorg bestaat uit de onderdelen gezondheidszorg en bijzondere groepen 
 
Deelproduct 102.1 Gezondheid   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
GGD Gezondheidsmonitor Verzamelen van gezondheids-

gegevens van de inwoners 
t.b.v. het lokaal gezondheids-
beleid 

Uitvoering van het gezondheidson-
derzoek onder volwassenen en ou-
deren. 

Om de vier jaar voert de GGD in opdracht van 
de gemeenten een gezondheidsonderzoek uit. 
In het najaar van 2016 is de gezondheidsmo-
nitor volwassenen en ouderen uitgevoerd in 
de regio Amstelland. De resultaten komen na 
de zomer van 2017 beschikbaar. 
 

Lokaal gezondheidsbeleid Bevorderen gezondheid inwo-
ners. 
Uitvoeren lokaal beleid op 
basis van de lokale Gezond-
heidsnota (speerpunten: alco-
holpreventie, terugdringen 
overgewicht en valpreventie). 

Specifieke activiteiten zijn: 
 Project valpreventie in beide 

dorpskernen. 
 Project overgewicht: beweegpro-

gramma voor volwassenen met 
overgewicht en obesitas. Dit pro-
ject loopt tot december 2016 in 
Duivendrecht. 
 

Het project Valpreventie verloopt al jaren 
succesvol. Ook in 2016 hebben zowel ouderen 
als vrijwilligers deelgenomen aan de cursus-
sen in Ouderkerk aan de Amstel en Duiven-
drecht. 
Het project Val Op Val Af voor volwassenen 
met obesitas is uitgevoerd in samenwerking 
tussen verschillende zorgaanbieders in Dui-
vendrecht (fysiotherapie, diëtiek, algemeen 
maatschappelijk werk, mindfulness). De wan-
deltocht Rondje Duivendrecht van oktober 
2016 kwam voort uit dit project. Val Op Val Af 
wordt afgerond in het eerste kwartaal van 
2017. 
 

Jeugdgezondheidszorg  Zorgdragen voor een sluitend 
preventief jeugdgezondheids-
pakket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het basistakenpakket jeugdgezond-
heidszorg is herzien door de regio-
gemeenten in samenwerking met de 
GGD. Vanaf 1 januari 2016 treedt dit 
nieuwe preventieve jeugdgezond-
heidspakket in werking. Onderdeel 
hiervan is dat alle 0-4-jarigen wor-
den gezien door het consultatiebu-
reau. Het nieuwe pakket sluit beter 
aan op de lokaal georganiseerde 
preventieve zorg voor jeugd.  
 
 

Conform de planning is een nieuw basistaken-
pakket in werking getreden.  
Belangrijke aanpassing is het instellen van 
flexibele bezoekmogelijkheden aan het consul-
tatiebureau. Kinderen die extra aandacht 
nodig hebben, worden vaker gezien door de 
jeugdarts. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor 
ziekteverzuimbegeleiding voor kinderen op 
het Voortgezet Onderwijs. 
De GGD heeft gemeld dat de kosten voor de 
uitvoering van het basispakket hoger gaan 
uitvallen in de komende jaren.  
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Deelproduct 102.1 Gezondheid   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

 Uitkomsten van het Emovo onder-
zoek (2015) naar de gezondheid van 
jongeren in Ouder-Amstel worden 
geanalyseerd en vertaald naar con-
crete actiepunten. 
 

Dit betekent dat opnieuw gekeken gaat wor-
den naar de inhoud van het basispakket 

Alcohol- en drugsbeleid Integrale aanpak alcohol- en 
drugsbeleid. 

Continuering van het lokaal integraal 
alcoholbeleid. 
 

De Brijder Stichting heeft voor onze gemeente 
het lokale preventiebeleid op het gebied van 
alcohol en drugsbeleid uitgevoerd. Het accent 
heeft gelegen op contacten met jongeren via 
Coherente en handhaving in horecagelegen-
heden en sportkantines.  
 

 
 
Financieel overzicht Gezondheidszorg 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1021 Gezondheid         
Lasten en Baten          
Lasten         
714.01 Basisgezondheidszorg 180.954 239.200 240.489 229.700 
Totaal Lasten 180.954 239.200 240.489 229.700 
Totaal Lasten en Baten  180.954 239.200 240.489 229.700 

Totaal 1021 Gezondheid 180.954 239.200 240.489 229.700 
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Deelproduct 102.2 Bijzondere groepen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Vluchtelingen In de gemeente huisvesten 

van vluchtelingen volgens een 
taakstelling van het Rijk. 

De taakstelling voor de huisvesting 
van voormalig asielzoekers ligt in 
2016 hoog. Er moeten 32 voorma-
lig vluchtelingen worden gehuisvest 
(in 2015 waren dit er 21). Dit 
veroorzaakt een groei in de uitga-
ven. 
Vluchtelingen worden begeleid door 
de stichting Vluchtelingenwerk van 
Amstel tot Zaan. Met als doel zelf-
standig functioneren en participe-
ren in de samenleving. 
 

Door verschillende factoren is de taakstelling 
in 2016 niet gehaald. Naar aanleiding hier-
van zijn de afspraken met de woningcorpo-
raties en het COA aangescherpt. Doel is om 
in 2017 de achterstand weer ingelopen te 
hebben.  
Met Vluchtelingenwerk zijn afspraken ge-
maakt over het participatietraject en de 
daaruit volgende participatieverklaring. In 
november is de eerste cursus aangeboden. 
De eerste kandidaten hebben de cursus 
succesvol afgerond 

 
 
Financieel overzicht Bijzondere groepen 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1022 Bijzondere groepen         
Lasten en Baten          
Lasten         
621.01 Asielzoekers 31.987 20.000 45.000 11.495 
Totaal Lasten 31.987 20.000 45.000 11.495 
Baten         
621.01 Asielzoekers -5.000 -3.000 -10.000 -12.850 
Totaal Baten -5.000 -3.000 -10.000 -12.850 
Totaal Lasten en Baten  26.987 17.000 35.000 -1.355 
Totaal 1022 Bijzondere groepen 26.987 17.000 35.000 -1.355 

 
Kaderstellende documenten 
 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstel-

land 
 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland 
 Gezondheidsnota Ouder-Amstel, Nota lokaal gezondheidsbeleid 

2013-2016 

 Nota Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017 
 Beleidsplan (Decentralisatie) jeugdzorg 
 
Wetten 
 Wet publieke gezondheid 
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Product 103 Educatie 
Educatie bestaat uit de onderdelen Onderwijs en Overige educatie. Op 
het gebied van onderwijs staat het passend onderwijs op de voor-
grond. Scholen hebben vanaf augustus 2014 ook de onderwijs- en 
zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een 
belangrijk aandachtspunt in het overleg tussen scholen en gemeente is 

een goede aansluiting van de scholen op het gemeentelijke netwerk 
voor de jeugdzorg. Daarnaast staat de kwaliteit van het lokale onder-
wijs en de verdere ontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse Educatie 
centraal op de agenda.  
 

 
Deelproduct 103.1 Onderwijs   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Onderwijshuisvesting  Adequate huisvesting van alle 

in de gemeente gevestigde 
basisscholen. De gemeente wil 
goede, veilige en gezonde 
schoolgebouwen voor leer-
lingen en leerkrachten met 
aandacht voor de ontwikkeling 
van het concept Kindcentrum.  

Samen met het schoolbestuur de 
mogelijkheden onderzoeken om te 
komen tot nieuwbouw voor basis-
school Het Kofschip, eventueel met 
de Amstelschool. Hierbij zal aan-
dacht zijn voor het concept Kindcen-
trum (één leiding en één pedagogi-
sche visie). 
Behoefteonderzoek naar onderwijs-
voorzieningen in De Nieuwe Kern 
(DNK) ook in overleg met de naburi-
ge gemeenten. 
 

In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheden om te komen tot nieuwbouw 
voor basisschool Het Kofschip, eventueel met 
de Amstelschool. Hierbij is aandacht besteed 
aan het concept Kindcentrum. In de loop van 
2017 zal besluitvorming over wel of geen 
nieuwbouw gaan plaatsvinden. 
Het behoefteonderzoek naar onderwijsvoor-
zieningen heeft nog niet plaatsgevonden. 
Ouder-Amstel beschikt niet over scholen voor 
voortgezet onderwijs. Daarom zijn wij als 
gemeente niet meegenomen in het regionaal 
plan voor onderwijsvoorzieningen. 
 

Passend Onderwijs Leerlingen die extra onder-
steuning bij het leren nodig 
hebben, worden adequaat 
begeleid door het samenwer-
kingsverband Amstelronde. 

Via het Onderwijsoverleg overleg 
(voorheen LEA-overleg) vindt in 
2016 monitoring plaats op de uitvoe-
ring van het passend onderwijs. 
Aandachtspunten daarbij zijn: 
vroegsignalering door scholen en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor (zorg)leerlingen. 
 

In het Onderwijsoverleg zijn informatie en 
ervaringen uitgewisseld over de stand van 
zaken betreffende Passend Onderwijs. Extra 
aandachtspunt was de informatie-uitwisseling 
over zorgleerlingen tussen de school en de 
buitenschoolse opvang. De directeur van 
Amstelronde neemt deel aan het onderwijs-
overleg. Amstelronde is het samenwerkings-
verband voor Passend Onderwijs in het basis-
onderwijs. 
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Financieel overzicht Onderwijs 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1031 Onderwijs         
Lasten en Baten          
Lasten         
1031.1 Basisonderwijs 119.916 94.312 118.312 119.486 
1031.2 Basisonderwijs Onderwijshuisvesting 323.872 530.947 575.947 362.961 
1031.3 Speciaal Voorgezet onderwijs 20.172 20.046 20.046 20.044 
1031.4 Speciaal Voorgezet onderwijs Onderwijshuisvesting 133.676 127.164 127.164 126.792 
Totaal Lasten 597.637 772.469 841.469 629.282 
Baten         
1031.1 Basisonderwijs -16.203 0 0 0 
1031.2 Basisonderwijs Onderwijshuisvesting   0 0 -10.721 
Totaal Baten -16.203 0 0 -10.721 
Totaal Lasten en Baten  581.434 772.469 841.469 618.561 
Mutaties reserves         
Onttrekking aan reserves         
Aanpassen onderwijshuisvesting -82.635 0 0 0 
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool -115.774 -115.774 -115.774 -115.774 
Kapitaallasten schoolgebouwen 0 -244.375 -244.375 -93.668 
Totaal Onttrekking aan reserves -198.409 -360.149 -360.149 -209.442 
Totaal Mutaties reserves -198.409 -360.149 -360.149 -209.442 
Totaal 1031 Onderwijs 383.026 412.320 481.320 409.119 

 
Toelichting financieel overzicht 
Op de post basisonderwijs onderwijshuisvesting staan ruim € 200.000 
minder lasten dan begroot (inclusief wijziging). Dit heeft grotendeels te 
maken met de kapitaallasten van de nieuwbouw Zonnehof. Aangezien 
de kosten hiervoor pas in 2016 zijn gemaakt, wordt er niet vanaf 2016 

maar vanaf 2017 gestart met de component afschrijvingen. De ont-
trekking uit de reserve kapitaallasten schoolgebouwen is dan ook ruim 
€ 150.000 lager dan begroot. Verder wordt de € 45.000 die was be-
groot voor onderhoud gebouwen school Koningin Wilhelminalaan door-
geschoven van 2016 naar 2017. 
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Deelproduct 103.2 Overige Educatie   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Kinderopvanginspecties GGD Verbeteren van de kwaliteit 

van de kinderopvang in Ou-
der-Amstel. Op peildatum  
31 december 2016 is bij 0% 
van de centra voor kinderop-
vang reden tot zorg of serieu-
ze zorg over de actuele situa-
tie en reden tot serieuze zorg 
over de nabije toekomst.  

Afhankelijk van het risicoprofiel van 
een organisatie vindt er jaarlijks 
een beperkt onderzoek plaats of 
juist een uitgebreider onderzoek bij 
al onze voorzieningen voor kinder-
opvang. Met behulp van het Proto-
col Handhaving Wet Kinderopvang 
en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 
en het Afwegingsmodel Handha-
ving Kinderopvang en Peuterspeel-
zalen, samen met het handha-
vingssysteem van de GGD Amster-
dam, wordt gerichter gestuurd op 
toezicht en handhaving. 
 

Alle voorzieningen zijn door de GGD geïn-
specteerd. Bij vijf voorzieningen zijn over-
tredingen geconstateerd. Hiervan hebben er 
drie een aanwijzing ontvangen, een vierde 
aanwijzing/waarschuwing werd in januari 
2017 opgelegd. Bij één voorziening is beslo-
ten om niet handhavend op te treden. Naar 
aanleiding van de aanwijzingen zijn twee 
voorzieningen gecontroleerd op hun over-
tredingen. Hierbij is gebleken dat ze voldoen 
aan de eisen van de Wet Kinderopvang.  
In 2016 heeft één buitenschoolse opvang 
een gedoogbeschikking ontvangen voor een 
omgevingsvergunning/brandveiligheid om te 
kunnen exploiteren. 
De gemeente heeft haar status A behouden. 
 

Mogelijkheden Kindcentrum Zorgen voor brede samen-
werking en het delen van 
accommodaties door scholen 
en kinderopvang ten behoeve 
van een optimaal opgroei- en 
opvoedklimaat voor kinderen 
onder één gezamenlijk peda-
gogisch visie en een eendui-
dige aansturing (leiding). 
 

Onderzoek doen naar de mogelijk-
heden om het Kindcentrum vorm te 
geven. Samen met de schoolbestu-
ren formuleren wat daar voor nodig 
is en op welke manier de gemeente 
hierin ondersteunend kan zijn voor 
het onderwijs. 
 

Alle basisscholen en kinderopvangcentra 
hebben zich positief getoond over de ont-
wikkeling van Integrale Kindcentra. Zij 
hebben dit gedaan door in te stemmen met 
de beleidsnota onderwijs van de gemeente.  
De gemeente ondersteunt via eenmalige 
subsidies initiatieven van scholen en kinder-
opvangcentra om te komen tot een Inte-
graal Kindcentrum. De Jan Hekmanschool en 
kinderopvang SKOO hebben als eerste een 
toekenning voor subsidie gekregen 
Ouder-Amstel neemt ambtelijk en bestuur-
lijk deel aan de Kopgroep ‘Wethouders voor 
Kindcentra’. 
 
De gemeente is aangemeld voor de klank-
bordgroep van de Pilot Proeftuinen IKC. 
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Deelproduct 103.2 Overige Educatie   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Onderwijsachterstandenbeleid 
en voor- en vroegschoolse 
educatie 

Onderwijsachterstanden bij 
leerlingen in het basisonder-
wijs en bij jonge kinderen 
vroegtijdig opsporen en be-
strijden. 
 
In 2016 wordt in het kader 
van het Onderwijskansenbe-
leid de focus gelegd op de 
verbetering van de toegang 
tot de voor- en vroegschoolse 
educatie, de kwaliteit van het 
vve programma en de over-
dracht (ook wel doorgaande 
leerlijn) van alle kinderen 
vanuit de kinderopvanginstel-
lingen naar de basisscholen 
via de Peuterestafette, een 
observatie-en registratiefor-
mulier.  
 
De volgende concrete doel-
stellingen zijn geformuleerd: 
 100% van de door de GGD 

geïndiceerde kinderen 
(doelgroepkinderen) wordt 
geplaatst op een voor-
schoolse voorziening; 

 95 % van de door de GGD 
geïndiceerde kinderen 
(doelgroepkinderen) 
stroomt zonder verlengd 
kleuteren door naar groep 
3 in het basisonderwijs; 

 100% van de overdracht 
van de geïndiceerde kin-
deren (doelgroepkinderen) 
van voorschool naar basis-
school (groep 1 en 2) vindt 

De specifieke uitkering voor on-
derwijsachterstanden wordt voor 
de volgende activiteiten ingezet: 
 Het organiseren van een mini-

conferentie VVE voor onder an-
dere de kinderopvang, basison-
derwijs, GGD met als doel verde-
re afspraken te maken over het 
bereiken van een verbeterde 
toegang tot vve (toeleiding), de 
kwaliteit van het taalonderwijs 
en de overdracht via de Peuter-
estafette (doorgaande leerlijn) 
van de voor- naar de vroeg-
schoolse educatie; 

 Ondersteunen van taal-
activeringsprogramma’s bij de 
basisscholen; 

 Het organiseren van een bijeen-
komst ‘spelenderwijs leren’ voor 
de pedagogisch medewerkers in 
de kinderopvang en leerkrachten 
in groep 1 en 2 van het basison-
derwijs; 

 Per kwartaal voortzetten van de 
kwaliteitsdialoog tussen de ba-
sisscholen en de instellingen 
voor kinderopvang. De gemeen-
te faciliteert dit en zorgt voor te-
rugkoppeling naar het directeu-
renoverleg en de schoolbestu-
ren; 

 Met elkaar in gesprek blijven 
over wederzijde verwachtingen 
en het bespreken van de voort-
gang en kwaliteit van de VVE, 
waaronder de Peuterestafette 
van de kinderen die zijn overge-
dragen aan het basisonderwijs. 

De specifieke uitkering voor onderwijsach-
terstanden is voor de volgende activiteiten 
ingezet: 
 In januari 2016 heeft een mini-

conferentie VVE plaatsgevonden; 
 Voor de VVE-certificering van verschillen-

de kinderdagverblijven zijn vanuit de Ge-
meentelijk Onderwijs Achterstanden Be-
leid middelen gefinancierd. Pedagogisch 
medewerkers zijn opgeleid om te werken 
met VVE-programma Uk&Puk; 

 Taal-activeringsprogramma’s bij de basis-
scholen zijn financieel ondersteund; 

 Er is subsidie beschikbaar gesteld voor 
trainingen interactievaardigheden voor 
pedagogisch medewerkers bij de kinder-
dagverblijven. 

 
De kwaliteitsdialoog VVE is per woonkern 
eenmaal georganiseerd. Los van de dialoog 
is er geregeld contact geweest met de kin-
derdagverblijven over VVE.  
De coördinatie is verzorgd door de gemeen-
te. Knelpunten zijn geïnventariseerd en 
hebben geleid tot een gewijzigde VVE pro-
cedure, waarbij kinderen tussen 2 en 4 jaar 
oud op basis van een verwijsbrief voor VVE 
in aanmerking komen voor drie of vier dag-
delen voorschoolse educatie.  
 
Vluchtelingen zijn door Vluchtelingenwerk 
geplaatst in het basisonderwijs en kinderop-
vanginstellingen 
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Deelproduct 103.2 Overige Educatie   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

plaats op basis van de Peu-
terestafette (observatie- en 
registratieformulier voor-
schoolse educatie); 

 Zorgen voor coördinatie en 
voortgang van het Onder-
wijskansenbeleid; 

 Actief beleid voeren bij de 
opvang en plaatsing van 
vluchtelingen in het basis-
onderwijs en de voor-
schoolse voorzieningen. 

 

De coördinatie van de voor- en 
vroegschoolse educatie wordt in 
2016 wederom verzorgd door de 
gemeente in overleg met vluchte-
lingenwerk, de schoolbesturen en 
de kinderopvanginstellingen. 
 

Het Onderwijsoverleg 
(voorheen LEA) 

Bevorderen van een concrete 
samenwerking tussen het 
onderwijsveld en de gemeen-
te.  
Vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid inhoud 
geven aan het lokale onder-
wijsbeleid.  
 

Het Onderwijsoverleg, waarbij de 
Lokale Educatieve Agenda centraal 
staat, wordt in 2016 gecontinu-
eerd. (tweemaal per jaar) 
De volgende onderwerpen zijn 
actueel: 
 Samen met het onderwijs en de 

kinderopvang de verbinding 
tussen school en de jeugdzorg 
versterken.  

 Vormgeven aan een goed func-
tionerende zorg structuur door 
de scholen waardoor zij een 
vindplaats zijn voor de jeugd-
zorgproblematiek. 

 Ouderbetrokkenheid. De ge-
meente heeft een rol om maat-
schappelijke thema’s die van 
invloed zijn op het onderwijs 
breed bij ouders onder de aan-
dacht te brengen. Er zal een 
voorstel ontwikkeld worden 
over haar rol om maatschappe-
lijke thema’s, zoals pesten, 
game-gedrag, maar ook op-
voed- en opgroei-ondersteuning 

Het Onderwijsoverleg heeft in 2016 twee-
maal plaatsgevonden. Naast de eerder ge-
formuleerde actuele onderwerpen, zijn de 
thema’s uit de in oktober vastgestelde on-
derwijsnotitie aan de agenda toegevoegd.  
Zo zijn afspraken gemaakt over de introduc-
tie van programmeeronderwijs in de boven-
bouw en zijn activiteiten in het kader van 
talentontwikkeling, burgerschapsvorming en 
ouderbetrokkenheid gepland.  
 
In het beleids- en activiteitenplan onderwijs 
2016-2020 is de rol van de gemeente vast-
gelegd bij het onder de aandacht van ouders 
brengen van maatschappelijke thema’s.  
De inzet van de Ouder-Kindcoach is geëva-
lueerd. 
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Deelproduct 103.2 Overige Educatie   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

onder de aandacht te brengen 
van ouders. 

 Het inzetten van Ouder-Kind 
coaches in het basisonderwijs 
ten behoeve van de verbinding 
zorg/onderwijs. 

 
Leerplicht Het beperken van schoolver-

zuim in het voortgezet- en 
basisonderwijs. Handhaving 
bij ongeoorloofd schoolver-
zuim. 
Het aantal schoolverlaters 
blijft op niveau rapportage 
2015. 
 

Monitoren of nieuwe jeugdwettaken 
aanleiding kunnen zijn voor aan-
passing rol en functie Leerplichtta-
ken.  
 

Vanwege de veranderde werkwijze als ge-
volg van de nieuwe jeugdwettaken is gestart 
met combinatiefuncties leerplicht en jeugd-
zorg. Deze functionarissen voeren zowel 
jeugdwettaken als leerplichttaken uit.  
Vanuit deze combinatiefuncties ligt de na-
druk op de maatschappelijke zorgtaak van 
leerplicht. In eerste instantie staat de hulp-
vraag achter het verzuim centraal. 
De verzuimcijfers zijn in vergelijking met het 
landelijke beeld laag te noemen. 
Het absoluut verzuim is:1 (landelijk 3). 
Het relatief verzuim per 1000 leerlingen 
is 19 (landelijk 31). 
Vroegtijdig schoolverlaters 0,9%  
(landelijk 2,0%). 
 

Leerlingenvervoer 
 

De gemeente draagt zorg 
voor passend vervoer naar de 
dichtstbijzijnde toegankelijke 
school die aansluit de handi-
cap of beperking van het 
kind. 

Het huidige vervoerscontract loopt 
tot en met 1 augustus 2016. Af-
hankelijk van de bevindingen in het 
onderzoek bundeling doelgroepen-
vervoer (waaronder Wmo- en 
leerlingenvervoer) worden de ver-
schillende vervoersvormen met 
ingang van 1 augustus 2016 in 
Duo+-verband, wellicht aangevuld 
met Amstelveen en Aalsmeer, 
gezamenlijk uitgevoerd. Hiervoor is 
€ 200.000 beschikbaar.  
 

Met DVG Personenvervoer is per 1 augustus 
2016 een nieuw vervoerscontract afgesloten 
voor leerlingenvervoer. Het vervoer wordt 
uitgevoerd door Verhoef personenvervoer.  
In samenwerking met Diemen en Uithoorn is 
een onderzoek gestart naar de mogelijkhe-
den tot optimalisatie van het leerlingenver-
voer. 
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Financieel overzicht overige educatie 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1032 Overige Educatie         
Lasten en Baten          
Lasten         
480.01 Lokaal onderwijsbeleid 31.311 64.541 64.541 56.968 
480.02 Onderwijsregeling 7.713 2.300 2.300 2.564 
480.03 Vervoer van kinderen 256.303 236.919 256.919 239.247 
480.04 Uitvoering leerplicht 73.399 65.851 65.851 65.871 
480.05 Overige gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs 12.093 0 0 0 
480.06 Brede school 27.906 0 0 0 
480.07 Onderwijsachterstandenbeleid 118.273 121.560 121.560 102.457 
650.01 Algemene lasten kinderopvang 23.255 18.485 18.485 18.485 
650.03 Kinderdagopvang 34.949 21.000 21.000 18.828 
Totaal Lasten 585.202 530.656 550.656 504.420 
Baten         
480.03 Vervoer van kinderen -2.306 -3.500 -3.500 -180 
480.07 Onderwijsachterstandenbeleid -88.507 -92.000 -92.000 -72.897 
Totaal Baten -90.813 -95.500 -95.500 -73.077 
Totaal Lasten en Baten  494.389 435.156 455.156 431.343 
Totaal 1032 Overige Educatie 494.389 435.156 455.156 431.343 

 
Kaderstellende documenten 
 Notitie Kaders en criteria Brede School 
 Notitie voor- en vroegschoolse educatie 2011-2014 
 Convenant VVE Ouder-Amstel 2012-2014 

 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
 Brede School notitie ‘naar permanente huisvesting’ 
 Convenant Onderwijsoverleg 
 Leerplichtwet
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Product 104 Sport Cultuur en Recreatie 
Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Cultuur Inwoners en bezoekers vol-

doende mogelijkheden bieden 
om zowel actief als passief deel 
te nemen aan culturele activi-
teiten door te ‘verbinden’. 

Met Historisch Museum, Muziekcol-
lectief en bibliotheek toekomstper-
spectief blijven bepalen, rekening 
houdend met bezuinigingen op sub-
sidies. 
De gemeente blijft samenwerken 
met het Cultuurplatform Ouder-
Amstel en zal het Cultuurplatform 
evenals voorgaande jaren blijven 
faciliteren. 
 

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met 
het bestuur van het Historisch Museum over 
de toekomstvisie.  
Dankzij combinatiefunctiegelden is het Leer-
orkest van het Muziekcollectief een succes 
geworden.  
Met de bibliotheek is op een constructieve 
wijze gezocht naar hoe toekomstige bezuini-
gingen het hoofd geboden kunnen worden. 
Om cultuureducatie op de basisscholen een 
stimulans te geven is aansluiting gezocht bij 
het Loket Cultuureducatie Amstelland. 
 

Cultureel erfgoed Zoveel mogelijk de fysieke 
basiswaarden van het cultureel 
erfgoed behouden. 
Het cultureel erfgoed een 
prominente rol laten spelen in 
het toeristisch beleid.  

Op basis van het beleidsstuk erfgoed 
wordt een uitvoeringsplan opgesteld 
en aan de raad voorgelegd. In 2016 
wordt gestart met het effectueren 
van het beleid. 
Het realiseren van deze doelstellin-
gen gaat in nauwe samenspraak met 
de werkgroep Cultureel Erfgoed van 
het Cultuurplatform, het Historisch 
Museum, bestuur van Beth Haim en 
andere betrokken instellingen. 
 

De gemeenteraad heeft de beleidsvisie ‘Het 
Erfgoed van Ouder-Amstel, Nu en in de Toe-
komst’ en de ‘Erfgoedverordening 2016’ vast-
gesteld. De verordening biedt de juridische 
basis voor het aanwijzen van gemeentelijke 
monumenten.  
Aan de beleidsvisie is een uitvoeringspro-
gramma voor 2016-2019 gekoppeld. Hierin 
worden de acties op het gebied van erfgoed in 
de komende vier jaar aangegeven. 
Het streven is erop gericht om in 2017 30 
gemeentelijke monumenten aan te wijzen.  
 

Sport en recreatie Het sportbeleid is gericht op 
toegankelijke en sportieve 
activiteiten bij sportverenigin-
gen en in de wijken voor en 
door inwoners. 
 

Het sportbeleid wordt in 2016 geac-
tualiseerd.  
Belangrijke thema’s zijn:  
 de relatie tussen sport en het 

sociaal domein;  
 de openbare ruimte beweegvrien-

delijker en aantrekkelijker maken 
voor sport; 

 sport en bewegen in de Nieuwe 
Kern; 
 

Met de actualisatie van het sportbeleid is in 
2016 gestart. Met een afvaardiging van de 
gemeenteraad en met sportverenigingen en 
andere bij sport betrokken organisaties en 
personen zijn de uitgangspunten van het 
nieuwe sportbeleid besproken.  
Dankzij de inzet van combinatiefunctionaris-
sen hebben veel sportieve activiteiten plaats-
gevonden, met name voor jeugd en senioren. 
Het gebruik van sociale media is flink ge-
groeid.  
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Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

 de rol van de combinatiefunctio-
narissen.  

De gemeente zal bezien in hoeverre 
gemeentelijke ondersteuning nodig 
is. Zelfredzaamheid van verenigin-
gen en inwoners wordt gestimuleerd. 
Hierbij worden de kaders van het 
speerpunt ‘De veranderende samen-
leving’ aangehouden 
 

Het handbalveldje in Ouderkerk aan de Amstel 
heeft een grote opknapbeurt gekregen. 

Beheer en exploitatie 
sport- en maatschappe-
lijke voorzieningen 

Beter economisch en maat-
schappelijk rendement in Bin-
delwijk en Dorpshuis en op de 
sportparken. 

In 2016 krijgt het nieuwe beheer- en 
exploitatiemodel voor het Dorpshuis 
definitief vorm. In dit model worden 
de gebruikers actief betrokken bij 
het beheer van het Dorpshuis. 
 

Met de vaste gebruikers van het Dorpshuis is 
een overlegreeks gestart om de rol- en taak-
verdeling met betrekking tot dagelijks beheer 
en horeca-exploitatie structureel vast te leg-
gen. Van de sportparken wordt door naschool-
se opvangorganisaties gebruik gemaakt. 
 

 
 
  



 44 

Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1041 Sport Cultuur en Recreatie         
Lasten en Baten          
Lasten         
510.01 Openbare bibliotheek 281.640 281.640 281.640 281.640 
511.01 Vormings en ontwikkelingswerk 25.000 10.000 10.000 10.000 
530 Sport 176.825 180.704 181.772 173.856 
540 Kunst 61.554 35.674 33.310 30.795 
541 Oudheidkunde en Musea 500 500 500 -400 
541.02 Portugees-Israelietische Begraafplaats 27.787 2.240 2.240 2.240 
541.03 Gemeentelijk historisch museum 21.869 21.869 21.869 21.869 
541.04 Algemene lasten oudheidkunde 10.000 0 0 0 
560 Openbaar groen en Openluchtrecreatie 33.828 31.232 33.432 29.784 
580 Overige recreatieve voorzieningen 80.907 105.815 122.315 127.446 
Totaal Lasten 719.910 669.674 687.078 677.230 
Baten         
530 Sport -6.343 -6.284 -6.387 -6.389 
560 Openbaar groen en Openluchtrecreatie -7.303 -2.500 -2.500 -819 
Totaal Baten -13.646 -8.784 -8.887 -7.208 
Totaal Lasten en Baten  706.264 660.890 678.191 670.022 
Mutaties reserves         
Onttrekking aan reserves         
Onttrekking reserve cultuurfonds (0,5%-regeling) -21.470 0 0 0 
Totaal Onttrekking aan reserves -21.470 0 0 0 
Totaal Mutaties reserves -21.470 0 0 0 
Totaal 1041 Sport Cultuur en Recreatie 684.794 660.890 678.191 670.022 
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Deelproduct 104.2 Complex Bindelwijk 
Deelproduct 104.3 Dorpshuis Sportzaal Duivendrecht 

 

Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
  Voor beide gebouwen geldt dat we 

in 2016 weer inzetten op een zo 
efficiënt en effectief mogelijk ge-
bruik. In de Bindelwijk ligt de na-
druk daarbij op het beter benutten 
van de luwe tijdstippen in de sport-
hal na schooltijd, in de weekenden 
en in de schoolvakanties. Met de 
permanente huurders zoals de 
kinderopvang, bibliotheek, (pa-
ra)medische zorginstanties en de 
horecaondernemer vindt voortdu-
rend overleg plaats over het ge-
bruik van het gebouw.  
In het Dorpshuis daarentegen be-
vinden we ons in een geheel nieuwe 
situatie. Het gebouw is nieuw en er 
zijn voorbereidingen getroffen om 
het gebruik van de ruimtes zo 
optimaal mogelijk te laten plaats-
vinden. De horeca in het gebouw 
wordt geëxploiteerd door Coherente 
en de Duivendrechtse sportvereni-
ging CTO’70. In 2016 gaan we 
ervaren of dat naar wens verloopt. 
 

De bezetting van zowel de Bindelwijk als het 
Dorpshuis is zeer goed. 
 
In de Bindelwijk is het aantal activiteiten na 
schooltijd en in vakanties toegenomen dank-
zij de inspanningen van de combinatiefunc-
tionaris(sen).  
 
In de Bindelwijk is energiezuinige verlichting 
aangebracht. Daarvoor is de reserve SLOK 
aangewend (zie financieel overzicht). 
 

 
  



 46 

Financieel overzicht Bindelwijk en Dorpshuis/Sportzaal Duivendrecht 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1042 Complex Bindelwijk         
Lasten en Baten          
Lasten         
580.02 Complex Bindelwijk 439.041 421.091 485.191 474.559 
Totaal Lasten 439.041 421.091 485.191 474.559 
Baten         
580.02 Complex Bindelwijk -253.696 -265.700 -265.700 -260.666 
Totaal Baten -253.696 -265.700 -265.700 -260.666 
Totaal Lasten en Baten  185.346 155.391 219.491 213.893 
Mutaties reserves         
Onttrekking aan reserves         
Onttrekking reserve SLOK   0 -40.000 -29.162 
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen -39.006 -78.300 -127.000 -127.000 
Totaal Onttrekking aan reserves -39.006 -78.300 -167.000 -156.162 
Totaal Mutaties reserves -39.006 -78.300 -167.000 -156.162 
Totaal 1042 Complex Bindelwijk 146.340 77.091 52.491 57.731 

 
Toelichting financieel overzicht 
De aanwending van de reserve SLOK betreft energiebesparende maat-
regelen in Complex Bindelwijk. De kosten hiervan in 2016 zijn 
€ 11.000 lager dan geraamd. 
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  Rekening 
2015 

Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1043 Dorpshuis/Sportzaal Duivendrecht         
Lasten en Baten          
Lasten         
580.03 Dorpshuis/sportzaal Duivendrecht 324.242 412.932 388.232 371.288 
Totaal Lasten 324.242 412.932 388.232 371.288 
Baten         
580.03 Dorpshuis/sportzaal Duivendrecht -142.295 -171.550 -157.550 -165.936 
Totaal Baten -142.295 -171.550 -157.550 -165.936 
Totaal Lasten en Baten  181.948 241.382 230.682 205.352 
Totaal 1043 Dorpshuis/Sportzaal Duivendrecht 181.948 241.382 230.682 205.352 

 
Kaderstellende documenten 
 Nota cultuurbeleid ‘Kunst en Cultuur in Ouder-Amstel: een ‘verbin-

dende factor’ (2013) 
 Sportnota ’Ontspannen en Inspannen’ (2009) 

 Jeugdnota ‘Jong@Ouder-Amstel’ (2012) 
 Notitie ‘Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzie-

ningen’ (2011)

 

Totaal financieel overzicht programma 1 Sociaal 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

Programma 1          
Lasten         
1011 WMO 1.633.894 2.584.789 2.020.137 1.879.621 
1012 WMO en Jeugd 1.718.047 1.242.894 1.540.902 1.408.621 
1013 Jeugd 2.610.413 2.514.163 2.830.618 3.152.009 
1014 Participatie inkomen 3.679.104 3.227.607 3.548.502 3.549.622 
1015 Participatie werk 711.586 686.071 762.210 636.741 
1021 Gezondheid 180.954 239.200 240.489 229.700 
1022 Bijzondere groepen 31.987 20.000 45.000 11.495 
1031 Onderwijs 597.637 772.469 841.469 629.282 
1032 Overige Educatie 585.202 530.656 550.656 504.420 
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  Rekening 
2015 

Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1041 Sport Cultuur en recreatie 719.910 669.674 687.078 677.230 
1042 Complex Bindelwijk 439.041 421.091 485.191 474.559 
1043 Dorpshuis/Sportzaal Duivendrecht 324.242 412.932 388.232 371.288 
Totaal Lasten 13.232.018 13.321.546 13.940.484 13.524.587 
Baten         
1011 WMO -1.204.659 -1.585.768 -1.414.078 -1.434.951 
1012 WMO en Jeugd -19.009 -10.577 -10.577 -26.613 
1013 Jeugd -1.917.727 -1.725.933 -1.725.131 -1.757.976 
1014 Participatie inkomen -2.398.235 -1.973.685 -2.138.693 -2.162.839 
1015 Participatie werk -456.272 -421.219 -423.127 -457.488 
1022 Bijzondere groepen -5.000 -3.000 -10.000 -12.850 
1031 Onderwijs -16.203 0 0 -10.721 
1032 Overige Educatie -90.813 -95.500 -95.500 -73.077 
1041 Sport Cultuur en recreatie -13.646 -8.784 -8.887 -7.208 
1042 Complex Bindelwijk -253.696 -265.700 -265.700 -260.666 
1043 Dorpshuis/Sportzaal Duivendrecht -142.295 -171.550 -157.550 -165.936 
Totaal Baten -6.517.554 -6.261.716 -6.249.243 -6.370.325 
Toevoeging aan reserves         
Mutaties reserves 200.000 100.000 39.600 100.000 
Totaal Toevoeging aan reserves 200.000 100.000 39.600 100.000 
Onttrekking aan reserves         
Mutaties reserves -258.885 -438.449 -527.149 -365.604 
Totaal Onttrekking aan reserves -258.885 -438.449 -527.149 -365.604 
Totaal Programma 1  6.655.579 6.721.381 7.203.692 6.888.658 
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Toelichting bij financieel overzicht 
Verloop reserve decentralisaties:  
Beginbalans 01-01-2016 200.000 
Toevoeging aan reserve in primitieve begroting 2016 100.000 
Onttrekking reserve extra middelen Zorg Adviespunt 
( 1e nieuwsbrief) 

-54.040 

Onttrekking reserve bijdrage Duo+ Sociaal Domein 
(besluit raad 22 september) 

245.960 

Eindbalans 31-12-2016 0 
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Programma 2 Ruimte
 
Het programma Ruimte bestaat uit de onderdelen Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Wegen en Water, Milieu (inclusief afval en riole-
ring), Groen en de Lokale economie. 
 

Doelstelling 
 Een schone en veilige openbare ruimte waarin het prettig vertoe-

ven is. 
 Zorgdragen voor een leefbare en duurzame leefomgeving. 

Product 201 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
Deelproduct 201.1 Volkshuisvesting   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Woningen 
 

Zorgdragen dat de markt zo 
evenwichtig mogelijk aanbod 
van woningen realiseert. 
 

Met de Stadsregio blijven we in 
gesprek over de gevolgen van de 
gewijzigde Huisvestingswet en hoe 
hier binnen onze regio op te antici-
peren. 
Voortzetten samenwerking met 
Eigen Haard in verband met hun 
bijdrage aan onze volkshuisvesting. 
 

Met de regiogemeenten in de Stadsregio is 
een inventarisatie gemaakt van mogelijk te 
versnellen woningbouwproductie en wat nodig 
is om die te realiseren.  
Met Eigen Haard zijn prestatieafspraken ge-
maakt. 

Bouw- en woningtoezicht 
 

Klantvriendelijk en conform de 
regelgeving bouw- en woning-
toezicht laten plaatsvinden. 
 

 De bouw en woningtoezichttaken zijn volledig 
ondergebracht bij Duo+. In 2016 is besloten 
om de vergunningverlening en de handhaving 
onder te brengen binnen één team zodat er 
een goede afstemming is in het gehele proces.  
 

Afspraken met Eigen 
Haard 

Komen tot nieuwe prestatieaf-
spraken met Eigen Haard, naar 
aanleiding van de geactuali-
seerde woonvisie.  

Met Eigen Haard en de huurdersver-
eniging gaan we in gesprek om te 
komen tot nieuwe prestatieafspra-
ken tussen gemeente en Eigen 
Haard. In de prestatieafspraken 
wordt beschreven hoe Eigen Haard 
de bijdrage levert aan de doelstellin-
gen uit onze woonvisie. 
  

De woonvisie is vastgesteld en met de corpo-
raties Eigen Haard en Woonzorg Nederland 
zijn prestatieafspraken gemaakt. In dit proces 
is tevens de huurdersvereniging Ouder-Amstel 
betrokken. 
Met Eigen Haard zijn ook de afspraken aange-
scherpt om de achterstand met het huisvesten 
van statushouders in te halen.  

Regionale samenwerking  De regionale samenwerking op 
het thema Wonen handhaven 

In regionaal verband vormgeven aan 
de nieuwe wijze van samenwerking 
binnen de SRA of MRA op het thema 
wonen, rekening houdend met de 
gewijzigde status van de Stadsregio 
(vervallen plusstatus volgens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen). 

Voor de verschillende onderwerpen op het 
thema wonen, namelijk woningbouwproductie, 
woonruimteverdeling en betaalbare voorraad, 
is afgesproken of dat op MRA-schaal of in de 
deelregio’s wordt opgepakt. Samenwerking op 
A&M niveau wordt professioneel opgestart. 
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Financieel overzicht Woningen 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2011 Volkshuisvesting         
Lasten en Baten product 2011 Volkshuisvesting         
Lasten         
820 Woningbouw en Woningexploitatie 92.178 52.383 39.883 45.374 
822 Overige Volkshuisvesting 778.842 773.805 794.805 759.230 
Totaal Lasten 871.021 826.188 834.688 804.604 
Baten         
820 Woningbouw en Woningexploitatie -338.459 -90.500 -83.000 -89.606 
822 Overige Volkshuisvesting -14.712 -4.350 -4.350 -16.244 
823 Bouwvergunningen -414.999 -645.000 -355.000 -296.388 
Totaal Baten -768.170 -739.850 -442.350 -402.237 
Totaal Lasten en Baten product 2011 Volkshuisvesting 102.851 86.338 392.338 402.367 
Totaal 2011 Volkshuisvesting 102.851 86.338 392.338 402.367 

 
Toelichting financieel overzicht 
Er zijn weinig grote bouwaanvragen ingediend in 2016, dit leidt tot 
lagere legesopbrengsten. 
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Deelproduct 201.2 Ruimtelijke Ordening   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Bestemmingsplannen Actualiseren bestemmings-

plannen. 
Momenteel beschikt de gemeente 
over vijf actuele bestemmingsplan-
nen. Dit betekent dat vrijwel het 
gehele grondgebied van de gemeen-
te is bedekt met actuele bestem-
mingsplannen. Om deze plannen up 
to date te houden worden ze – door 
middel van een veegplan – regelma-
tig aangepast aan de actuele situa-
tie. Voor De Ronde Hoep is een 
beheersverordening van kracht. 
Naar verwachting wordt eind 2015 
de bestemmingsplanprocedure voor 
De Ronde Hoep herstart. Vaststelling 
kan dan in 2016 geschieden. Voor 
het gebied van De Nieuwe kern 
wordt een structuurvisie en daarna 
een bestemmingsplan opgesteld. 
 

In 2016 zijn voor de kernen Duivendrecht en 
Ouderkerk aan de Amstel ‘veegplannen’ opge-
steld. De actualisatie heeft met name betrek-
king op het regelen van het woninggroen. 
Daarnaast is een klein aantal omissies her-
steld.  
 
In 2016 is de Beheersverordening voor de 
Ronde Hoep nog van kracht gebleven. Voor 
het opstellen van een bestemmingsplan is de 
gemeente afhankelijk van de plannen van het 
Waterschap. De verwachting is dat in 2017 
gestart kan worden met de bestemmingsplan-
procedure.  
Het opstellen van een bestemmingsplan voor 
de Nieuwe Kern is verder in de tijd gezet. 
 

Calamiteitenberging De 
Ronde Hoep 

Veiligheid van inwoners zoveel 
mogelijk waarborgen. 
Regelen van schadeloosstelling 
bij onderwaterzetting. 
 

Opstellen van bestemmingsplan De 
Ronde Hoep. 
Overleggen over het inrichtingsplan 
en schaderegeling. 
Inwoners informeren over en be-
trekken bij de totstandkoming van 
plannen en regelingen. 
 

Startnotitie voor het inrichtingsplan was in 
oktober 2016 gereed. De inwoners zijn op een 
inwonersavond geïnformeerd over deze start-
notitie. Waternet schat in het inrichtingsplan 
in de zomer 2017 gereed te hebben. 
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Financieel overzicht Ruimtelijke Ordening 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2012 Ruimtelijke ordening         
Lasten en Baten          
Lasten         
810 Bestemmingsplannen 222.551 124.050 420.630 289.384 
Totaal Lasten 222.551 124.050 420.630 289.384 
Baten         
810 Bestemmingsplannen -68.274 0 -283.565 -496.228 
Totaal Baten -68.274 0 -283.565 -496.228 
Totaal Lasten en Baten  154.277 124.050 137.065 -206.845 
Totaal 2012 Ruimtelijke ordening 154.277 124.050 137.065 -206.845 

 
Toelichting Financieel overzicht 
De lagere lasten zijn enerzijds het saldo van lagere lasten voor de 
Milieueffectrapportage en bestemmingsplan Ronde Hoep en centrum-
plan Ouderkerk en anderzijds hogere lasten voor Ouderkerkerplas. 

De hogere baten zijn het gevolg van de verkoop van het slibdepot ten 
behoeve van de verbreding van de A9. 
 
 

 
Product 202 Wegen en Water 
Deelproduct 202.1 Wegen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Wegen Zorgen voor duurzaam veilige 

wegen. 
In 2015 is de basis gelegd voor de 
overgang van cyclisch naar dyna-
misch wegbeheer. Hierbij wordt over 
de gehele levenscyclus van het weg-
areaal bekeken wat de effecten zijn 
van de geplande investeringen, 
waardoor gecontroleerde en ingecal-
culeerde risico’s genomen kunnen 
worden en het hoogste mogelijk 
maatschappelijke rendement wordt 
behaald. In 2016 wordt er verder 
invulling gegeven aan het dynamisch 
wegbeheer. 
In het kader van het groot onder-
houd worden werkzaamheden uitge-

In 2016 is binnen Duo+ vervolg gegeven aan 
het dynamisch wegbeheer in de vorm van 
assetbeheer. Hiervoor is een assetbeheerder 
voor de wegen benoemd. Beleidsmatig is 
invulling gegeven aan de planning voor de 
implementatie van het assetbeheer en is de 
meerjarenplanning voor de integrale projecten 
tot en met 2025 door het college vastgesteld. 
Er is begonnen met het aanbesteden van het 
nieuwe beheersysteem, dit is de basis voor 
het uitvoeren van het assetbeheer. 
 
Het Project Randweg en Rozenburglaan is in 
2016 volledig uitgevoerd en opgeleverd. 
Om prioriteit te kunnen geven aan het ver-
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Deelproduct 202.1 Wegen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

voerd aan de rijweg van de Randweg 
en de Rozenburglaan, en het project 
Azaleastraat en omgeving. 
 

vangen van de Verkeersregelinstallatie op de 
Randweg en Van der Madeweg is de start van 
het groot onderhoud in de Azaleastraat en 
omgeving doorgeschoven naar 2017. 
 

Openbare verlichting Zorgen voor een duurzame 
openbare verlichting, waarbij 
de balans tussen veiligheid, 
uitstraling kosten en energie-
verbruik zo goed mogelijk 
vorm wordt gegeven. 

In 2016 wordt verder invulling gege-
ven aan het invoeren van de Ledver-
lichting. Dit gebeurt gelijktijdig met 
de uitvoering van de grote pro-
jecten. Daarnaast zal een deel van 
de hoofdroutes worden voorzien van 
Ledverlichting. 
Het beheerplan openbare verlichting 
wordt geactualiseerd waarbij af-
stemming plaatsvindt met de op te 
stellen beheerplannen voor het 
wegenonderhoud en groenonder-
houd. 
 

Bij het groot onderhoud aan de Van der Ma-
deweg, Randweg/Rozenburglaan en Dorps-
plein is de conventionele natriumverlichting 
vervangen voor Ledverlichting. Daarnaast is 
alle openbare verlichting in het Buitengebied 
vervangen voor Ledverlichting. 
 
In het kader van het wegbeheer is een plan-
ning gemaakt voor de integraal uit te voeren 
van groot onderhoud. Hierin is ook het groot 
onderhoud aan de openbare verlichting in de 
komende tien jaar meegenomen. 

Parkeren Er ontstaat voldoende parkeer-
capaciteit voor de op Amstel 
Businesspark gevestigde be-
drijven. Een eventueel verdrin-
gingseffect naar de woonkern 
Duivendrecht zal worden te-
gengegaan. 
 

Sinds met ingang van 1 mei 2014 
betaald parkeren is ingesteld op het 
Amstel Business Park, zijn er twee 
blauwe zones ingesteld, in de Krui-
denbuurt en in het Centrum/Bloe-
menbuurt. Aan de daarin gevestigde 
inwoners/bedrijven zijn ontheffingen 
verleend. Door middel van onder 
meer parkeertellingen wordt gemo-
nitord wat hiervan de gevolgen zijn 
voor de delen van Duivendrecht, 
waar nog geen blauwe zone is inge-
steld. 
 

Het effect van het invoeren van het betaald 
parkeren is in 2016 geëvalueerd. De doelstel-
ling is ruimschoots behaald. Wel bleek er 
behoefte te zijn aan het invoeren van het 
zogenaamde bel-parkeren. Dit is met ingang 
van 1 december 2016 gerealiseerd. Nabij het 
winkelcentrum op het Dorpsplein heeft een 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen 
plaatsgevonden. In het noordoostelijke deel 
van Duivendrecht heeft een uitbreiding van de 
blauwe zone plaats gevonden. Conform eerder 
vastgesteld beleid zijn aan de daarin geves-
tigde inwoners ontheffingen verleend. 
 

Fietsnota Implementatie fietsnota De gemeente ziet het belang van de 
fiets als de meest milieuvriendelijke 
verkeersdeelnemer (samen met de 
voetganger) die op lokaal niveau 
aandacht verdient. In de fietsnota 
‘Wees verstandig, neem de fiets’, die 

De fietsnota ‘Wees verstandig, neem de fiets’, 
die betrekking heeft op de fietsinfrastructuur, 
is geëvalueerd en wordt gecontinueerd. Daar-
naast is een Fietsstimuleringsplan opgesteld, 
om het gebruik van de fiets verder te stimule-
ren. Eind 2016 is met de uitvoering hiervan 
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Deelproduct 202.1 Wegen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

op 12 december 2013 is vastgesteld, 
wordt naar diverse onderwerpen 
gekeken, die met het fietsgebruik te 
maken hebben en die dat gebruik zo 
mogelijk kunnen bevorderen. 
De evaluatie van de fietsnota vindt 
(conform de collegeagenda) eind 
2015 plaats. Hierbij wordt de actuele 
stand van zaken weergegeven van 
de implementatie van de in de fiets-
nota voorgestelde maatregelen en 
aanbevelingen. 
In het kader van de Vervoerregio is 
geparticipeerd in het opstellen van 
een Investeringsagenda Fiets, die op 
gemeentelijk niveau verder zal wor-
den uitgewerkt 
 

begonnen, op het gebied van de school-
thuisroutes. 
In het kader van de Investeringsagenda Fiets 
van de Vervoerregio is de fietsroute langs de 
Rozenburglaan en Randweg geheel opnieuw 
aangelegd Langs de Spaklerweg is een nieuw 
deel van een tweezijdig fietspad tussen de 
Omval en het AMC aangelegd en de verkeers-
veiligheid op de kruising hiervan met de De 
Flinesstraat (ooit een black spot) is verbeterd. 
 

Verkeerseducatie Door middel van verkeersedu-
catie en gedragsbeïnvloeding 
wordt het bevorderen van 
verkeersveilig gedrag nage-
streefd. 
 

De verkeerseducatie vindt plaats op 
de basisscholen. Voor de gedragsbe-
invloeding wordt thans aangesloten 
bij drie campagnes van de vervoer-
regio. Momenteel wordt gewerkt aan 
een herijking van het regionale 
verkeersveiligheidsbeleid met een 
grotere rol voor onderling samen-
werkende gemeenten. 
 

De verkeerseducatie is in 2016 uitgevoerd 
zoals gepland. Er is aangesloten bij de cam-
pagnes ‘Wij gaan weer naar school’, ‘Fietsver-
lichting’ en ‘Aandacht op de weg’ Binnen het 
kader van de Stadsregio is de uitvoering van 
het regionaal verkeersveiligheidsbeleid geëva-
lueerd en met ingang van 2017 zal het nieuwe 
regionale verkeersveiligheidsbeleid worden 
uitgevoerd. 

De Nieuwe Kern Ontwikkeling van de verkeer-
structuur van De Nieuwe Kern 

In 2016 is een aantal verkeerskun-
dige onderzoeken in het kader van 
De Nieuwe Kern uitgevoerd, waar-
onder onderzoek naar de parkeerop-
gave bij het uitplaatsen van de 
parkeerterreinen P-2, P-bus en P-
Plus en naar de mogelijke ontsluiting 
van een nieuwe vestiging van Post 
NL. 
 

Zie paragraaf grondbeleid en projecten 
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Deelproduct 202.1 Wegen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Amstelbrug Vervanging van de Amstelbrug 

in de N-522 
De vervanging van de provinciale 
Amstelbrug is na het sluiten van de 
samenwerkingsovereenkomst met 
de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Amstelveen in de uitvoe-
ringsfase gekomen. Naast de voor-
bereiding van de technische uitvoe-
ring heeft de nadruk voor ons vooral 
gelegen op de goede bereikbaarheid 
van de ondernemers tijdens de 
vervangingswerkzaamheden. Dank-
zij een belangrijke scope-wijziging, 
waardoor de vervanging nu in twee 
fases wordt uitgevoerd, waarbij er 
aan de noordzijde eerst een nieuwe 
brug wordt aangelegd, is deze be-
reikbaarheid nu goed geborgd. De 
gemeentelijke financiële bijdrage is 
verschuldigd bij de aanbesteding in 
2017. 
 

Zie paragraaf grondbeleid en projecten  
Waar alle informatie rond ruimtelijke pro-
jecten wordt gepresenteerd. 
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Financieel overzicht Wegen 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2021 Wegen         
Lasten en Baten          
Lasten         
210 Verkeersmaatregelen te land 229.592 244.541 322.041 336.640 
210 Wegen, Straten en Pleinen 1.414.527 2.075.993 2.688.248 2.506.125 
214 Parkeren 372.953 142.021 167.021 221.755 
Totaal Lasten 2.017.072 2.462.555 3.177.310 3.064.520 
Baten         
210 Verkeersmaatregelen te land -77 0 0 -375 
210 Wegen, Straten en Pleinen -104.615 -32.500 -30.000 -51.202 
214 Parkeren -686.188 -469.290 -685.290 -712.751 
Totaal Baten -790.880 -501.790 -715.290 -764.328 
Totaal Lasten en Baten  1.226.192 1.960.765 2.462.020 2.300.191 
Mutaties reserves         
Onttrekking aan reserves         
Onttrekking reserve infrastructurele werken -153.267 -3.429 -483.221 -258.830 
Totaal Onttrekking aan reserves -153.267 -3.429 -483.221 -258.830 
Totaal Mutaties reserves -153.267 -3.429 -483.221 -258.830 
Totaal 2021 Wegen 1.072.925 1.957.336 1.978.799 2.041.361 

 
 
Toelichting financieel overzicht Wegen, Straten en Pleinen 
De lagere lasten zijn het saldo van:  
 Het activeren van de reconstructiewerkzaamheden bij de Rand-

weg/Rozenburglaan waar in de begroting rekening was gehouden 
met dekking ten laste van de reserve; 

 Hogere lasten voor groot onderhoud Van der Madeweg; 

 Hogere lasten voor parkeren als gevolg van kosten voor het uit-
breiden van de blauwe zone, hogere kosten van handhaving en 
herstel van schade aan een betaalautomaat; 

Het activeren van de reconstructiewerkzaamheden bij de Rand-
weg/Rozenburglaan leidt ook tot een lagere aanwending van de reser-
ve wegen.  
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Deelproduct 202.2 Water   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Water Onderhoud watergangen Het waterschap AGV is tot en met 

2017 de bij het waterschap in be-
heer zijnde watergangen in de ge-
meente Ouder-Amstel aan het bag-
geren. Conform de Waterwet is de 
eigenaar van een oever verplicht om 
verspreidbare baggerspecie te ont-
vangen en, indien nodig, af te voe-
ren. De gemeente heeft het slibde-
pot langs de Middenweg te Ouder-
kerk aan de Amstel aan Rijkswater-
staat SAA overgedragen, dat het in 
april 2015 in gebruik heeft geno-
men. Onderdeel van deze overdracht 
is dat, zo lang er geen definitieve 
vervangende oplossing is, het slib 
waarvoor de gemeente ontvangst-
plicht heeft, afgevoerd wordt naar 
andere bestaande depots. Rijkswa-
terstaat draagt de kosten die ont-
staan als gevolg van de noodzakelij-
ke tijdelijke afvoer van dat slib. 
Samen met Rijkswaterstaat wordt 
naar een nieuwe locatie voor het 
slibdepot gezocht. 
 

Het waterschap AGV heeft er voor gekozen 
om in 2016 geen baggerwerkzaamheden uit te 
voeren en deze door te schuiven naar 2017. 
Ouder-Amstel heeft dus geen kosten hoeven 
maken voor de ontvangst van baggerspecie. 
Er is nog geen nieuwe locatie gevonden voor 
een slibdepot. 
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Financieel overzicht Water 

  
Rekening 
2015 

Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2022 Water         
Lasten en Baten product 2022 Water         
Lasten         
240 onderhoud sloten, sierwater 30.122 63.540 63.540 20.191 
Totaal Lasten 30.122 63.540 63.540 20.191 
Totaal Lasten en Baten product 2022 Water 30.122 63.540 63.540 20.191 
Totaal 2022 Water 30.122 63.540 63.540 20.191 

 
Toelichting financieel overzicht 
De lagere lasten zijn het gevolg van lagere uitgaven voor het afvoeren 
van baggerslib 

 

 
Product 203 Milieu  
Deelproduct 203.1 Fysiek Milieu   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Luchtkwaliteit Het monitoren en zo mogelijk 

verbeteren van de lokale lucht-
kwaliteit. 

Er wordt onderzoek gedaan naar de 
luchtkwaliteit op verscheidene plaat-
sen in de gemeente, het betreft hier 
een langlopend onderzoek. Dit wordt 
zoals gebruikelijk uitgevoerd door de 
GGD Amsterdam. 
 

De GGD Amsterdam heeft in 2016 luchtmetin-
gen verricht (NO2). De rapportage van die 
metingen is in maart 2017 beschikbaar geko-
men. 

Duurzaamheid Ontwikkeling en uitvoering 
lokaal duurzaamheidsbeleid. 

Er wordt een lokaal duurzaamheids-
plan opgesteld waarin ook aandacht 
is voor verduurzamen van woningen 
en bedrijven. Hierbij wordt aange-
sloten op duurzaamheidsloket dat 
momenteel regionaal wordt ontwik-
keld. 
De gemeente heeft besloten om deel 
te nemen aan het project ‘zon op 
gemeentedak’. Dit betreft het aan-
brengen van zonnepanelen op ge-
meentelijke gebouwen in samenwer-
king met een aantal andere gemeen-

Het duurzaamheidsplan wordt in het eerste 
kwartaal 2017 in het besluitvormingsproces 
gebracht.  
Het Regionaal Energie/Duurzaamheidsloket is 
in november 2016 operationeel geworden.  
Voor het project ‘zon op gemeentedak’ heeft 
naast een dossieronderzoek ook een bouw-
kundig onderzoek plaatsgevonden om bij 
diverse gemeentelijke panden na te gaan wat 
de fysieke- en constructieve mogelijkheden 
zijn voor het plaatsen van de zonnepanelen. 
In het 1e kwartaal 2017 is gestart met het 
plaatsingsproces. 
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Deelproduct 203.1 Fysiek Milieu   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

ten. Momenteel vindt er een haal-
baarheidsanalyse plaats en is voor 
zover mogelijk ook subsidie aange-
vraagd. 
Er heeft een uitbreiding plaatsge-
vonden van het aantal oplaadpunten 
voor elektrische auto’s.  
 

De gemeente onderzoekt doorlopend de mo-
gelijkheden voor het plaatsen van nieuwe 
laadpalen voor elektrische auto’s.  

 
Financieel overzicht Milieu 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2031 Fysiek Milieu         
Lasten en Baten          
Lasten         
723.01 Algemene Milieuzaken 614.624 486.449 524.115 485.816 
723.03 Geluid en lucht 50.876 18.200 18.600 16.200 
723.04 Ongediertebestrijding 3.932 15.000 5.000 1.694 
723.05 Duurzaamheid en Energie 4.500 10.000 51.592 16.655 
Totaal Lasten 673.932 529.649 599.307 520.365 
Baten         
723.01 Algemene Milieuzaken -11.791 -11.000 -11.000 -19.169 
723.03 Geluid en lucht -39.693 1.200 1.200 0 
723.05 Duurzaamheid en Energie   0 -41.592 -34.570 
Totaal Baten -51.484 -9.800 -51.392 -53.739 
Totaal Lasten en Baten  622.448 519.849 547.915 466.627 
Totaal 2031 Fysiek Milieu 622.448 519.849 547.915 466.627 

 
Toelichting financieel overzicht 
De lagere lasten zijn het gevolg van de terugontvangen bijdrage van 
de inmiddels opgeheven milieucommissie. 
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Deelproduct 203.2 Reiniging   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Afvalinzameling Adequate afvalinzameling. In 2015 is het op 1 april 2014 inge-

voerde afval-inzamelsysteem geëva-
lueerd. In de evaluatie is aandacht 
besteed aan de onderdelen milieu, 
service en kosten. Op basis van deze 
evaluatie worden onvolkomenheden 
in het inzamelsysteem aangepast. 
 

De raad heeft gesproken over de landelijke 
doelstellingen VANG-HHA (Van Afval Naar 
Grondstof Huishoudelijk Afval). De inzameling 
van PMD (plastic en metalen verpakkingen en 
drankenkartons) is daarna opgestart. Er is een 
overeenkomst met AEB ondertekend, zodat in 
aanvulling daarop per eind 2017 ook de laat-
ste PMD uit het restafval wordt gescheiden. In 
het buitengebied van Ouderkerk aan de Am-
stel is gestart met de alternerende inzameling 
van PMD en restafval in minicontainers. 
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Financieel overzicht reiniging 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2032 Reiniging         
Lasten en Baten          
Lasten         
721.01 Huishoudelijk restafval 263.202 360.582 400.582 436.093 
721.02 GPTK-inzameling 167.818 67.000 67.000 75.491 
721.03 Ondergrondse Containers 139.376 141.068 116.068 103.238 
721.04 Milieudepots 96.683 111.883 106.183 95.596 
721.05 Algemene lasten reiniging 83.839 93.312 77.538 56.758 
721.06 Afvalstoffenheffing 971.747 286.151 278.996 285.901 
Totaal Lasten 1.722.664 1.059.996 1.046.367 1.053.077 
Baten         
721.02 GPTK-inzameling -185.345 -183.000 -158.000 -132.083 
721.03 Ondergrondse Containers -1.776 0 0 0 
721.04 Milieudepots -15.667 -23.500 -16.500 -14.119 
721.05 Algemene lasten reiniging 0 -15.773 0 -54.709 
725.01 Opbrengst afvalstoffenheffing -1.100.770 -1.008.000 -1.042.145 -1.025.646 
Totaal Baten -1.303.559 -1.230.273 -1.216.645 -1.226.557 
Totaal Lasten en Baten  419.105 -170.277 -170.278 -173.480 
Mutaties reserves         
Onttrekking aan reserves         
Onttrekking egalisatie reserve afval -578.000 0 0 0 
Totaal Onttrekking aan reserves -578.000 0 0 0 
Totaal Mutaties reserves -578.000 0 0 0 
Totaal 2032 Reiniging -158.895 -170.277 -170.278 -173.480 
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Deelproduct 203.3 Riolering   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Riolering Uitvoering geven aan zorg-

plicht voor inzamelen en trans-
porteren van stedelijk afvalwa-
ter, doelmatige verwerking van 
het ingezamelde hemelwater 
en voorkomen van structureel 
nadelige gevolgen door de 
grondwaterstand voor de aan 
de grond gegeven bestem-
ming. 

Het huidige Gemeentelijke Riole-
ringsplan (GRP) 2011-2015 moet 
worden geactualiseerd. In verband 
met de ontwikkelingen van Duo+ 
wordt bekeken of het huidige GRP op 
eenvoudige wijze kan worden ver-
lengd zodat de GRP’s van de Duo+-
gemeenten straks gezamenlijk kun-
nen worden opgesteld. 
In het kader van het groot onder-
houd worden werkzaamheden uitge-
voerd in het Dorpshart Duivendrecht 
en de Prinses Marijkelaan. Deze 
werkzaamheden worden gecombi-
neerd met de werkzaamheden aan 
de wegen en plantsoenen. 
 

In 2016 heeft de raad besloten dat voor het 
belasting jaar 2017 de aanslag wordt opge-
legd aan de eigenaar van een onroerende 
zaak. Tot 31 december 2016 was dat nog de 
gebruiker van een onroerende zaak. 
Het GRP 2011-2015 is momenteel nog steeds 
operationeel in afwachting van het gezamen-
lijk in Duo+-verband opstellen van een nieu-
we versie. 
De geplande werkzaamheden zijn conform 
planning uitgevoerd. 

 
Financieel overzicht riolering 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2033 Riolering         
Lasten en Baten product 2033 Riolering         
Lasten         
722.01 Riolen 327.862 263.037 295.537 277.750 
722.02 Pompen en gemalen 73.346 68.000 55.000 65.497 
722.03 Overige kosten riolering 1.209.587 1.230.090 1.327.590 1.268.579 
Totaal Lasten 1.610.795 1.561.127 1.678.127 1.611.825 
Baten         
726.01 Opbrengst rioolrechten -1.685.562 -1.645.000 -1.775.000 -1.702.590 
Totaal Baten -1.685.562 -1.645.000 -1.775.000 -1.702.590 
Totaal Lasten en Baten product 2033 Riolering -74.767 -83.873 -96.873 -90.764 
Totaal 2033 Riolering -74.767 -83.873 -96.873 -90.764 
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Toelichting financieel overzicht 
De lagere opbrengst rioolrechten is het gevolg van afhandeling van 
bezwaarschriften en kwijtscheldingen uit 2015 en een hoger bedrag 

aan bezwaarschriften en kwijtscheldingen in 2016 ten opzichte van 
begroot. 
De lagere opbrengst leidt ook tot een lager storting in de voorziening 
riolering. 

 
Deelproduct 203.4 Begraafplaatsen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Activiteiten  
Begraafplaats Karssenhof Zorgen voor adequate grafrust 

voor inwoners die op onze 
gemeentelijke begraafplaats 
begraven willen worden, inclu-
sief voldoende begraafplekken, 
waarbij de begraafplaats zo-
veel mogelijk kostendekkend 
is. 

In 2015 is onderzocht op welke 
manier de begraafplaats beter kan 
renderen en/of aantrekkelijker kan 
worden. Hiervoor is in dat jaar een 
marktconsultatie gehouden over 
bijvoorbeeld privatisering. Aan de 
hand van de uitkomsten daarvan 
wordt besloten op welke wijze in 
2016 wordt gewerkt aan een moge-
lijk meer rendabele begraafplaats.  
 

Uit onderzoek is gebleken dat hier geen con-
crete resultaten zijn te behalen. Optimalisatie 
binnen Duo+ wordt nagestreefd.  
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Financieel overzicht Begraafplaatsen 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2034 Begraafplaatsen         
Lasten en Baten product 2034 Begraafplaatsen         
Lasten         
724.01 Algemene begraafplaats Karssenhof 17.760 40.387 46.387 17.848 
724.02 Opbaarhuisje 673 350 350 617 
724.03 Onderhoud graven en beplanting 8.090 21.000 28.500 31.010 
724.04 Maken graven en begraven 70.177 50.315 50.315 47.481 
724.05 Algemene baten/lasten begraafplaats 173.153 161.844 161.844 163.213 
Totaal Lasten 269.853 273.896 287.396 260.169 
Baten         
732.01 Baten Algemene begraafplaats Karssenhof -181.240 -197.500 -209.700 -174.391 
Totaal Baten -181.240 -197.500 -209.700 -174.391 
Totaal Lasten en Baten product 2034 Begraafplaatsen 88.613 76.396 77.696 85.777 
Mutaties reserves         
Onttrekking aan reserves         
Onttrekking reserves onderhoud gemeentelijke gebouwen 0 -16.000 -16.000 0 
Totaal Onttrekking aan reserves 0 -16.000 -16.000 0 
Totaal Mutaties reserves 0 -16.000 -16.000 0 
Totaal 2034 Begraafplaatsen 88.613 60.396 61.696 85.777 

 
Toelichting financieel overzicht 
Doordat gepland onderhoud niet is uitgevoerd, is ook de daarmee 
samenhangende aanwending van de reserve niet verwerkt. 

Kaderstellende documenten 
Notitie Onderzoek Uitbreiding Begraafplaats Karssenhof 

  



 66 

Product 204 Groen 
Deelproduct 204.1 Groene sportvelden   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Groene Sportvelden Kwaliteit sportvelden moet 

voldoen aan de minimale eisen 
van NOC*NSF en KNVB. 

Onderhoud kunst- en natuurgrasvel-
den laten uitvoeren door derden 
(vereniging en specialisten). 

Onderhoud kunst- en natuurgrasvelden is 
uitgevoerd door derden. Tevens is het hand-
balveld aan de Wethouder Koolhaasweg voor-
zien van een nieuw toplaag. 
In het najaar ontstond naar aanleiding van 
een uitzending van het televisieprogramma 
Zembla landelijke commotie over de gezond-
heidsrisico’s van rubbergranulaatkorrels 
waarmee veel kunstgrasvelden in Nederland 
zijn ingestrooid. Ook in Ouder-Amstel hebben 
we twee van zulke velden. In overleg met de 
besturen van de voetbalverenigingen hebben 
we ons geconformeerd aan de berichtgeving 
van KNVB, RIVM, Vereniging Sport en Ge-
meenten en GGD. Vlak voor de kerst conclu-
deerde het RIVM op basis van door de minis-
ter gevraagd extra onderzoek, dat spelen op 
dit kunstgras veilig is. 
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Financieel overzicht Sportvelden 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2041 Groene Sportvelden         
Lasten en Baten product 2041 Groene Sportvelden         
Lasten         
531.01 Sportterrein Wethouder Koolhaasweg 112.957 144.131 155.631 155.998 
531.02 Sportterrein De Hoop 55.026 53.295 53.295 53.424 
Totaal Lasten 167.983 197.426 208.926 209.422 
Baten         
531.01 Sportterrein Wethouder Koolhaasweg -24.328 -41.302 -41.302 -37.804 
531.02 Sportterrein De Hoop -13.195 -12.511 -12.511 -13.591 
Totaal Baten -37.524 -53.813 -53.813 -51.394 
Totaal Lasten en Baten product 2041 Groene Sportvelden 130.460 143.613 155.113 158.028 
Totaal 2041 Groene Sportvelden 130.460 143.613 155.113 158.028 

 
 
Deelproduct 204.2 Openbaar Groen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Openbaar groen Het onderhoudsniveau van het open-

baar groen heeft overal de basiskwali-
teit. 

In 2015 wordt het achterstallig onder-
houd aan bomen aangepakt en zal de 
laatste woninggroenwijk (Bloemen-
/Bomenbuurt) heringericht worden. 
Daarnaast wordt onderzocht waar en op 
welke wijze er structurele bezuini-
gingsmogelijkheden zijn met betrekking 
tot de (integrale) basiskwaliteit. 
 

In 2016 is er een grote snoeiactie uit-
gevoerd om het achterstallige onder-
houd aan bomen aan te pakken. 
 

 De scheiding tussen privaat en open-
baar groen is duidelijk zichtbaar. 
 

Eind 2014/begin 2015 start de uitgifte 
van woninggroen in de Bloemen-
/Bomenbuurt. In de loop van 2015 
worden vervolgens de laatste reststuk-
jes, verspreid over de gemeente,  
uitgegeven. 
 
 
 

2016 is hoofdzakelijk gebruikt om het 
de laatste stukjes woninggroen uit te 
geven en de nog openstaande dossiers 
af te ronden. 
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Deelproduct 204.2 Openbaar Groen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
 Groen- en Bomenbeleid. In navolging op de nieuwe bomenver-

ordening en monumentale bomenlijst 
wordt er beleid ontwikkeld met betrek-
king tot groen en bomen in onze ge-
meente. Het beheer is reeds vastgelegd 
in het IBOR. 
 

Met de voorbereiding van nieuw beleid 
is in 2016 een aanvang genomen. De 
verwachting is dat het nieuwe beleid in 
2017 ter vaststelling wordt aangebo-
den. 

 
Financieel overzicht openbaar groen 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2042 Openbaar groen         
Lasten en Baten product 2042 Openbaar groen         
Lasten         
560.01 Plantsoenen 645.559 669.982 719.982 947.221 
Totaal Lasten 645.559 669.982 719.982 947.221 
Baten         
560.01 Plantsoenen -321.942 -104.069 -104.069 -115.643 
Totaal Baten -321.942 -104.069 -104.069 -115.643 
Totaal Lasten en Baten product 2042 Openbaar groen 323.617 565.913 615.913 831.578 
Mutaties reserves         
Onttrekking aan reserves         
Reserves beginbalans   0 0 -147.406 
Totaal Onttrekking aan reserves   0 0 -147.406 
Totaal Mutaties reserves   0 0 -147.406 
Totaal 2042 Openbaar groen 323.617 565.913 615.913 684.172 

 
 
Toelichting financieel overzicht 
In de jaarrekening 2015 is het saldo van het onderhanden werk Adop-
tiegroen omgevormd tot een reserve. De lasten en baten voor dit 

project en de daarmee samenhangende aanwending van de reserve 
zijn in de begroting 2016 niet verwerkt.  
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Product 205 Lokale economie 
Deelproduct 205.1 Lokale activiteiten    
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Revitalisering 
bedrijventerreinen 

Het realiseren en behouden 
van functioneel, economisch en 
kwalitatief verantwoorde be-
drijventerreinen. 

Het onderzoek naar de functionaliteit 
van en economische situatie op 
bedrijventerrein Amstel Business 
Park (ABP) is eind 2014 gereed. In 
2015 krijgt dat een vervolg door het 
aanpakken van de voorgedragen 
verbeterpunten en het opstellen van 
een concrete (ruimtelijke) toekomst-
visie.  
Aanpakken knelpunten uit knelpun-
tennotitie ABP. 
Onderzoek parkmanagement ABP. 
Gebruikmaken van beeldkwaliteits-
regeling. 
Onderzoek versterking duurzaam-
heid bedrijventerreinen. 
 

Samen met de ondernemers is gewerkt aan 
een concept voor de ruimtelijk economische 
visie. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de 
geluidbelasting op de woonboten op het ABP. 
Omdat de uitkomsten van dat onderzoek 
bepalend zijn voor een aantal punten in de 
ruimtelijk economische visie, is de visie nog 
niet vastgesteld.  

Detailhandel 
 

Winkelkernen versterken Het bestaande beleid wordt voortge-
zet. Onderzoek op verzoek winke-
liers naar middelen om winkelkernen 
te versterken. 
 

Na vaststelling van de BIZ Verordening is in 
2016 voor het eerst uitvoering gegeven aan 
de regeling in het dorpscentrum van Ouder-
kerk aan de Amstel.  

Benutten regionaal eco-
nomische netwerken 

Gebruik maken van de midde-
len en maatregelen die regio-
naal voor Ouder-Amstel toe-
gankelijk zijn. 

Er wordt capaciteit ingezet om regi-
onale netwerken en middelen te 
kunnen benutten. 

In de deelregio Amstelland Meerlanden is een 
economische agenda opgesteld. Dit is de basis 
voor de versterking van de samenwerking op 
regionale schaal.  
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Financieel overzicht Lokale Activiteiten 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2051 Lokale Activiteiten         
Lasten en Baten product 2051 Lokale Activiteiten         
Lasten         
310.01 Straatmarkten 3.956 8.275 8.275 7.446 
310.02 Algemene lasten economische zaken 105.418 87.650 91.850 97.072 
310.03 bedrijven-investeringszone   0 35.000 33.300 
330.01 Algemene lasten nutsbedrijven 30.882 20.314 20.314 20.314 
341.01 Kadaverophaaldienst 8.417 2.525 2.525 1.555 
Totaal Lasten 148.673 118.764 157.964 159.687 
Baten         
310.01 Straatmarkten -5.013 -10.500 -10.500 -6.500 
310.02 Algemene lasten economische zaken -27.354 0 0 -42.352 
310.03 bedrijven-investeringszone   0 -35.000 -34.500 
Totaal Baten -32.367 -10.500 -45.500 -83.352 
Totaal Lasten en Baten Lokale Activiteiten 116.306 108.264 112.464 76.335 
Totaal 2051 Lokale Activiteiten 116.306 108.264 112.464 76.335 

 
Toelichting financieel overzicht 
De hogere baten zijn het gevolg van subsidies voor enkele projecten. 
 

Deelproduct 205.2 Projecten  
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en 
projecten 
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Financieel overzicht Projecten 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2052 Projecten         
Lasten en Baten          
Lasten         
810.03 Amstelscheg 25.228 0 0 0 
821.01 Dorpshart Duivendrecht 842.197 300.000 1.103.155 898.151 
821.02 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel  0 0 30.374 
821.02 Uitvoering projecten 180.003 158.977 158.977 546.172 
821.03 Deelplan Zonnehof  0 0 86.181 
830.01 Ouderkerk Zuid   0 0 105.610 
830.03 De Nieuwe Kern   0 110.000 252.372 
Totaal Lasten 1.047.428 458.977 1.372.132 1.918.861 
Baten         
821.01 Dorpshart Duivendrecht -109.529 0 0 0 
821.02 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel  0 0 -61.419 
821.03 Deelplan Zonnehof  0 0 -86.181 
830.01 Ouderkerk Zuid -1.200.000 -500.000 -500.000 -105.610 
830.03 De Nieuwe Kern   0 -110.000 -252.372 
Totaal Baten -1.309.529 -500.000 -610.000 -505.582 
Totaal Lasten en Baten  -262.101 -41.023 762.132 1.413.279 
Mutaties reserves         
Toevoeging aan reserves         
Stort.res. Dorpshart 1.837.093 500.000 500.000 0 
Totaal Toevoeging aan reserves 1.837.093 500.000 500.000 0 
Onttrekking aan reserves         
Dorpshart Duivendrecht -842.197 -300.000 -1.103.155 -898.127 
Totaal Onttrekking aan reserves -842.197 -300.000 -1.103.155 -898.127 
Totaal Mutaties reserves 994.896 200.000 -603.155 -898.127 
Totaal 2052 Projecten 732.795 158.977 158.977 515.152 
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Toelichting financieel overzicht 
De verschillen zijn het gevolg van een groot aantal mutaties in de 
verschillende projecten. Voor de voortgang van de afzonderlijke pro-
jecten wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en projecten. 

In de begroting was rekening gehouden met een winstneming van 
Ouderkerk-Zuid en een gelijke storting in de reserve Dorpshart. Beide 
mutaties zijn in 2016 niet verwerkt in afwachting van de actualisatie 
van het project. 
 

Deelproduct 205.3 Toerisme   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Toerisme Ouder-Amstel profileren voor 

recreatie en toerisme 
Geen bijzondere nieuwe activiteiten 
 

In 2016 is een aantal toeristische informatie-
punten (TIP) geopend. Ook is gewerkt aan 
een toeristische slogan: “Let the river take 
you there” (Nederlandse slogan: “Laat je 
meevoeren”), waarmee geprobeerd wordt om 
toeristen te interesseren een bezoek te bren-
gen aan Ouderkerk aan de Amstel. In samen-
werking met het Platform Toerisme is gewerkt 
aan een toeristische kaart, die voorzien is van 
de genoemde slogans. Deze kaart verschijnt 
in 2017 en zal in veel Amsterdamse hotels 
beschikbaar komen.  
 

Toeristisch-recreatieve 
potentie 

Het uitbouwen en beter benut-
ten van de toeristische en 
recreatieve potentie van de 
gemeente 
 

Contacten met regionale netwerken 
worden aangehaald. 

Ouder-Amstel participeert in het project ‘Am-
sterdam Bezoeken, Holland Zien’. Dit project 
heeft als doel om toeristen uit Amsterdam 
over de regio te spreiden.  
In verband met deze spreiding zijn er twee 
subsidies verstrekt voor pilots van initiatief-
nemers die een verbinding tussen Amsterdam 
en Ouder-Amstel tot stand brengen voor 
toeristen. Dit betreft een pilot met een boot-
verbinding en de totstandkoming van de 
busverbinding ‘Greenline’. 
 

Evenementenbeleid Ou-
derkerkerplas 

  In 2016 is een nieuw evenementenbeleid 
opgesteld, dat door de raad in februari 2017 is 
vastgesteld. Bij de totstandkoming van dit 
beleid waren inwoners en belanghebbenden 
nauw betrokken. 
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Financieel overzicht Toerisme 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

2053 Toerisme         
Lasten en Baten product 2053 Toerisme         
Lasten         
560.02 Groengebied Amstelland 66.324 56.200 56.200 54.087 
560.04 Bevordering toerisme 11.599 9.500 9.500 9.189 
560.08 Sail Amsterdam 13.160 0 0 193 
Totaal Lasten 91.084 65.700 65.700 63.469 
Totaal Lasten en Baten product 2053 Toerisme 91.084 65.700 65.700 63.469 
Totaal 2053 Toerisme 91.084 65.700 65.700 63.469 

 
Totaal financieel overzicht programma 2 Ruimte 

  
Rekening 
2015 

Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

Programma 2          
Lasten         
2011 Volkshuisvesting 871.021 826.188 834.688 804.604 
2012 Ruimtelijke ordening 222.551 124.050 420.630 289.384 
2021 Wegen 2.017.072 2.462.555 3.177.310 3.064.520 
2022 Water 30.122 63.540 63.540 20.191 
2031 Fysiek Milieu 673.932 529.649 599.307 520.365 
2032 Reiniging 1.722.664 1.059.996 1.046.367 1.053.077 
2033 Riolering 1.610.795 1.561.127 1.678.127 1.611.825 
2034 Begraafplaatsen 269.853 273.896 287.396 260.169 
2041 Groene Sportvelden 167.983 197.426 208.926 209.422 
2042 Openbaar groen 645.559 669.982 719.982 947.221 
2051 Lokale Activiteiten 148.673 118.764 157.964 159.687 
2052 Projecten 1.047.428 458.977 1.372.132 1.918.861 
2053 Toerisme 91.084 65.700 65.700 63.469 
Totaal Lasten 9.518.735 8.411.850 10.632.069 10.922.794 
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Rekening 
2015 

Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

Baten         
2011 Volkshuisvesting -768.170 -739.850 -442.350 -402.237 
2012 Ruimtelijke ordening -68.274 0 -283.565 -496.228 
2021 Wegen -790.880 -501.790 -715.290 -764.328 
2031 Fysiek Milieu -51.484 -9.800 -51.392 -53.739 
2032 Reiniging -1.303.559 -1.230.273 -1.216.645 -1.226.557 
2033 Riolering -1.685.562 -1.645.000 -1.775.000 -1.702.590 
2034 Begraafplaatsen -181.240 -197.500 -209.700 -174.391 
2041 Groene Sportvelden -37.524 -53.813 -53.813 -51.394 
2042 Openbaar groen -321.942 -104.069 -104.069 -115.643 
2051 Lokale Activiteiten -32.367 -10.500 -45.500 -83.352 
2052 Projecten -1.309.529 -500.000 -610.000 -505.582 
 
Totaal Baten -6.550.530 -4.992.595 -5.507.324 -5.576.042 
Toevoeging aan reserves         
Mutaties reserves 1.837.093 500.000 500.000 0 
Totaal Toevoeging aan reserves 1.837.093 500.000 500.000 0 
Onttrekking aan reserves         
Mutaties reserves -1.573.463 -319.429 -1.602.376 -1.304.364 
Totaal Onttrekking aan reserves -1.573.463 -319.429 -1.602.376 -1.304.364 
Totaal Programma 2  3.231.835 3.599.826 4.022.369 4.042.388 
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Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
 
Dit programma bestaat uit Burgerzaken, Bestuursorganen, Veiligheid 
en handhaving, Financiën, Gemeentelijke belastingen en algemene 
uitkering. 
 
 
 

Doelstelling 
 Verzorgen van goede tweezijdige communicatiestromen tussen 

burgers, bedrijven, organisaties en de gemeente 
 Actief betrekken van burgers bij beleid 
 Goede en bereikbare dienstverlening 
 

 
Product 301 Burgerzaken 
Deelproduct 301.1 Bevolkingszaken   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Dienstverlening Een zo toegankelijk mogelijke en kwali-

tatief goede dienstverlening, waarbij 
het doel is om snel en begrijpelijk het 
juiste antwoord te geven via verschil-
lende kanalen. 

In Duo+-verband zijn en worden pro-
jecten en activiteiten opgepakt om de 
dienstverlening verder door te ontwik-
kelen. 

De kanalen telefonie en de website zijn 
volledig vernieuwd. Gedurende 2016 is 
de dienstverlening binnen Duo+ voort-
gezet. De doorontwikkeling van de 
dienstverleningskanalen is een continu-
proces. 
 

 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen In het laatste kwartaal van 2016 wordt 
weer deelgenomen aan de tweejaarlijk-
se burgerpeiling van ‘waarstaatjege-
meente.nl’ Burgerrollen. De resultaten 
hiervan volgen in het eerste kwartaal 
van 2017. 
 

In 2016 is niet deelgenomen aan de 
burgerpeiling van waarstaatjegemeen-
te.nl. Mogelijk wordt dit in 2017 alsnog 
gedaan. 

Digitale dienstverle-
ning 

Optimalisering digitale dienstverlening, 
waardoor steeds meer producten digi-
taal kunnen worden afgenomen en 
informatie op maat kan worden verkre-
gen. 
 

Verdere optimalisering en uitbreiding 
van de digitale dienstverlening waaron-
der ook het digitale loket. Wordt in 
Duo+ verband verder uitgewerkt.  
 

In 2016 is een volledig nieuwe website 
voor de gemeente Ouder-Amstel gelan-
ceerd. Met deze website is het mogelijk 
voor inwoners steeds meer zelf te 
regelen. De doorontwikkeling van de 
website is een doorgaand proces. 
 

Basisregistratie perso-
nen (BRP) 

Voorbereidingen treffen om aan te 
sluiten op de landelijke voorziening 
Basisregistratie Personen (BRP). 
 

De aansluiting, aanvankelijk gepland 
voor oktober 2015, is uitgesteld. Even-
tuele voorbereidingen worden in Duo+-
verband opgepakt. De aanbesteding 
staat gepland in 2016 en de insteek is 
om per 01-01-2017 te implementeren. 
 

De (landelijke) planning voor de ‘Ope-
ratie BRP’ is vertraagd. Aansluiting is 
tot nader bericht van het Ministerie van 
BZK niet aan de orde. 
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Deelproduct 301.1 Bevolkingszaken   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Verkiezingen Organisatie verkiezingen volgens de 

daarvoor geldende regels, en dienstver-
lenend voor zowel inwoners als voor 
onze stembureauleden. 
 

Er zijn in 2016 geen verkiezingen  Op 6 april 2016 heeft het referendum 
over het associatieverdrag tussen de 
EU en Oekraïne plaatsgevonden. 
 

GEO/Beheer data Overzichtelijke raadpleegomgeving met 
actuele en nauwkeurig gegevens. 

De Basiskaart Grootschalige Topografie 
(BGT) zal uiterlijk op 1 januari 2016 
aansluiten op de Landelijke Voorzie-
ning. Dit project wordt gezamenlijk 
uitgevoerd door de uitvoeringsorganisa-
tie Duo+.  
 

Dit is in 2016 gerealiseerd. 

 
Bezwaarschriften 2016 
 Ruimte Sociale 

Zaken 
Verkeer Overig Totaal 

2016 
In % 
2016 

Totaal 
2015 

In % 
2015 

Aantal bezwaren 10 26 3 24 63 100% 99 100% 
Gegrond 6 4 1 5 16 25% 10 10% 
Ongegrond 2 14 1 11 28 45% 39 40% 
Niet Ontvankelijk 1 1 0 1 3 5% 28 28% 
Ingetrokken 1 7 1 7 16 22% 22 22% 
 
Overzicht behandelingstijd bezwaarschriften 2012 – 2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 
Bruto 18,4 17,8 14,9 14,4 12,9 
Netto 17,5 15,0 13,4 12,9 11,4 
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Financieel overzicht Bevolkingszaken 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

3011 Bevolkingszaken         
Lasten en Baten product 3011 Bevolkingszaken         
Lasten         
003 Bevolkingszaken 915.423 851.875 857.875 833.278 
004 Bevolkingszaken Opbrengst 117.321 110.545 113.545 112.660 
Totaal Lasten 1.032.744 962.420 971.420 945.939 
Baten         
003 Bevolkingszaken -8.270 0 0 -350 
004 Bevolkingszaken Opbrengst -313.480 -301.075 -304.975 -302.702 
Totaal Baten -321.750 -301.075 -304.975 -303.052 
Totaal Lasten en Baten  710.994 661.345 666.445 642.887 
Totaal 3011 Bevolkingszaken 710.994 661.345 666.445 642.887 

 
Kaderstellende documenten 
 Dienstverleningsvisie 2010-2015; 
 Rapport ‘Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen’ Najaar 2010 en 

2012. 

 
 

 
Product 302 Bestuursorganen 
Deelproduct 302.1 Gemeenteraad en College   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Ondersteuning van de 
gemeenteraad 

Proactief ondersteunen van de 
raad bij de uitoefening van de 
kaderstellende, volksvertegen-
woordigende en controlerende 
functie.  

Voor de controle van de jaarrekening 
2015 en verder dient een nieuw 
accountantscontract te worden afge-
sloten. 
 
In het kader van de samenwerking 
Duo+ is regelmatig onderling over-
leg tussen de drie griffies. Bezien 
wordt welke verdere rol de klank-
bordgroep vanuit de raden kan 
vervullen en op welke wijze de raden 
betrokken blijven. 

Voor de jaarrekening 2015 is het contract met 
EY verlengd, wat geleid heeft tot een lange 
procedure inclusief discussie over de rekening. 
Het proces van zoeken van ene nieuwe ac-
countant is opgestart en heeft geresulteerd in 
het aanwijzen van Verstegen Accountants 
voor deze jaarrekening. 
 
De klankbordgroep van Duo+-raadsleden 
heeft zich middels motie in de drie gemeente-
raden omgevormd tot raadsledenplatform, dat 
de relatie van de drie raden met de Duo+-
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Deelproduct 302.1 Gemeenteraad en College   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

Bekeken zal worden hoe de digitale 
vergaderomgeving van de gemeen-
teraad kan worden vormgegeven in 
het kader van de samenwerking 
Duo+ op ICT gebied. 
 
In overleg met de fractievoorzitters 
worden afspraken gemaakt over 
scholing van de gemeenteraad.  
Gedacht wordt aan vergadertraining, 
gecombineerd met een reflectie van 
de huidige vergaderpraktijk. 
 

organisatie monitort en bewaakt. 

Uitvoering geven aan wet 
revitalisering generiek 
toezicht (wet rgt). 

Voldoen aan de wet revitalise-
ring generiek toezicht. Hiermee 
wordt voorzien in een vereen-
voudiging van het stelsel van 
interbestuurlijk toezicht. 

King heeft het instrument ‘toezicht-
informatie’ ontwikkeld dat de basis 
vormt voor horizontale verantwoor-
ding (waarstaatjegemeente.nl).  
Via deze website wordt informatie 
aan de hand van kernindicatoren 
geleverd. Deze informatie onder-
steunt de gemeenteraad in het 
uitvoeren van haar toezichthouden-
de taak. 
In de jaarrekening 2014 wordt voor 
het eerst, als pilot, gebruik gemaakt 
van de rapportage van de website 
waarstaatjegemeente.nl om op dit 
punt te verantwoorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij behandeling van de jaarrekening 2015 zijn 
ook de gegevens uit Waarstaatjegemeente.nl 
aangeleverd, voorzien van waar nodig een 
toelichting. Deze gegevens hadden nog niet 
de diepgang dat een goed debat kon plaats 
vinden, mede omdat er nog weinig bench-
mark-gegevens waren. 
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Deelproduct 302.1 Gemeenteraad en College   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Communicatiebeleid Verbetering (interactieve) 

communicatie tussen burgers 
en gemeente. 
 

Er wordt gewerkt aan intensivering 
van de interactie met de inwoners. 
Het communicatiebeleid wordt nader 
uitgewerkt met extra aandacht voor 
actieve inbreng van de inwoners, 
zowel richting de gemeente als 
onderling. Hiertoe wordt de ‘Proef-
tuin Participatie’ opgezet. 
 

Communicatie wordt ingezet om de intenties, 
ambities en beleidskeuzes van de gemeente 
te realiseren en uit te dragen. Het doel van 
communicatiebeleid is het geven van een 
kader waarmee communicatie gestructureerd 
en geregisseerd kan worden. In 2016 is de 
looptijd van het communicatiebeleidsplan 
2012-2016 verstreken en daarom is gekeken 
wat er nodig is om het beleid te herijken. 
Evaluatie van het uitvoeringsplan leidt in 2017 
tot een nieuw uitvoeringsplan. 
 

 
Kaderstellende documenten
 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012 
 Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011 
 Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010 
 Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013 
 Communicatiebeleidsplan 2012-2016 
 Uitvoeringsplan Communicatie 2012-2016 
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Financieel overzicht Raad en College 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

3021 Gemeenteraad en College         
Lasten en Baten product 3021          
Lasten         
001 Bestuursorganen 731.091 571.855 613.855 583.719 
002 Bestuursondersteuning College B&W 723.512 661.950 709.450 702.334 
005 Bestuurlijke Samenwerking 48.953 50.725 50.725 43.058 
006 Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer 185.729 183.667 204.667 235.480 
Totaal Lasten 1.689.285 1.468.197 1.578.697 1.564.591 
Baten         
001 Bestuursorganen -7.602 0 0 -8.059 
Totaal Baten -7.602 0 0 -8.059 
Totaal Lasten en Baten  1.681.683 1.468.197 1.578.697 1.556.532 
Mutaties reserves         
Onttrekking aan reserves         
Onttrekking reserves uitvoering collegeprogramma -7.500 0 -20.000 -12.787 
Totaal Onttrekking aan reserves -7.500 0 -20.000 -12.787 
Totaal Mutaties reserves -7.500 0 -20.000 -12.787 
Totaal 3021 Gemeenteraad en College 1.674.183 1.468.197 1.558.697 1.543.745 
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Product 303 Veiligheid en Handhaving 
Deelproduct 303.1 Brandweer   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Brandweer Bieden van lokale brandweer-

zorg, die in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin en tegen 
acceptabele kosten voldoet aan 
de minimaal vereiste norm 
voor basisbrandweerzorg. 

2016 staat vooral in het teken van 
verdere uitrol van Brandveilig Leven. 
Doel is om het brandveiligheidsbe-
wustzijn van inwoners in de regio te 
verhogen ende eigen verantwoorde-
lijkheid te vergroten. Onder deze 
noemer worden door de regionale 
brandweer diverse preventie-
activiteiten ontplooid in nauwe sa-
menwerking met woningcorporaties 
en andere maatschappelijke organi-
saties. Brandveilig Leven heeft een 
prominente plaats binnen het project 
Samen Veilig. 
 

In juni 2016 heeft de raad besloten over te 
gaan tot de bouw van een satellietkazerne in 
Ouderkerk aan de Amstel. Daarna is de 
brandweer gestart met het maken van een 
voorlopig ontwerp, dat in december 2016 aan 
de gemeente is voorgelegd. De voorbereidin-
gen en bouw worden in 2017 verder ter hand 
genomen. 
 
Eind 2016 is het preventieproject Ronde Hoep 
hervat. Tijdens de woningbezoeken hebben de 
inwoners adviezen en tips gekregen over de 
brandveiligheid in huis. Ook hebben de 
brandweeradviseurs rookmelders opgehan-
gen. Het project is inmiddels volledig afge-
rond.  
 
In het kader van Brand Veilig Leven is een top 
16-lijst van meest kwetsbare objecten opge-
steld, zoals gebouwen met veel bezoekers, 
schoolgebouwen, peuter speelzalen, senioren-
complexen en Endemol. Er is een begin ge-
maakt met de aanpak om de situatie bij deze 
instellingen waar nodig te verbeteren. 
 

Crisisbeheersing 
 

Een crisisbeheersingsorganisa-
tie, regionaal en lokaal, die de 
gevolgen van een crisis, ramp 
of andere grootschalige calami-
teit voor de inwoners van 
Ouder-Amstel zo goed mogelijk 
kan opvangen. 
 

Het project Samen Veilig wordt 
verder voortgezet om de zelfred-
zaamheid van inwoners bij rampen 
of calamiteiten te vergroten. 

In 2016 is het project Samen Veilig verder 
uitgebouwd. Binnen de lokale crisisbeheer-
singsorganisatie hebben de betrokken functio-
narissen voldaan aan de regionale oefenver-
eisten. 
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Financieel overzicht Brandweer 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

3031 Brandweer         
Lasten en Baten product 3031 Brandweer         
Lasten         
120.01 Brandweerkazerne Ouderkerk 38.111 7.801 8.801 84.141 
120.02 Brandweerkazerne Duivendrecht 20.015 0 1.500 -7.253 
120.03 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstel 660.585 696.587 586.587 591.894 
120.04 Rampenbestrijding 172.081 152.664 149.264 140.062 
120.05 Brandpreventie 106.186 81.015 81.015 81.061 
120.06 Brandblusvoorzieningen 29.483 29.500 29.500 29.618 
Totaal Lasten 1.026.462 967.567 856.667 919.524 
Totaal Lasten en Baten product 3031 Brandweer 1.026.462 967.567 856.667 919.524 
Totaal 3031 Brandweer 1.026.462 967.567 856.667 919.524 

 
Toelichting financieel overzicht 
In de periode 2013-2015 zijn kosten gemaakt voor de nieuw te bou-
wen kazerne. Als gevolg van de besluitvorming in de vergadering van 
de raad op 16 juni wordt het oorspronkelijke plan niet uitgevoerd en 
kunnen deze kosten niet meer geactiveerd worden. Deze kosten wor-
den in 2016 ten laste van het resultaat gebracht. 
 
 
 
 

Kaderstellende documenten 
 De veiligheidsindex Ouder-Amstel 
 De Politiewet 
 Wettelijke eisen en regelgeving 
 Operationeel dekkingsplan regionale brandweer  
 Notitie regionale brandweer over brandveilig leven en brandveilig-

heid 
 Strategisch huisvestingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland  
 Besluit Veiligheidsbestuur over herstructurering gemeentelijke 

processen crisisbeheersing
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Deelproduct 303.2 Openbare Orde   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Integrale veiligheid en 
openbare orde 

Bevorderen van de objectieve 
en subjectieve veiligheid van 
inwoners, organisaties en 
bedrijven in Ouder-Amstel door 
middel van intensieve samen-
werking tussen de bij het 
veiligheidsbeleid betrokken 
partijen. 
Handhaving van de openbare 
orde. 
 

Begin 2015 wordt een beleidsplan 
integrale veiligheid voor de periode 
2015-2018 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voorgelegd. De inwo-
ners, organisaties en bedrijven 
worden gevraagd om inbreng te 
leveren.  
Daarnaast wordt in het kader van 
het integraal veiligheidsbeleid jaar-
lijks een werkplan opgesteld om 
inwoners te betrekken bij buurtpre-
ventie, veiligheid in de openbare 
ruimte en sociale veiligheid. 
 

In 2016 is uitvoering gegeven aan het werk-
programma integraal veiligheidsbeleid. Op alle 
daarin genoemde terreinen: veiligheid in de 
woonomgeving en werkomgeving, jeugd en 
veiligheid, brandveiligheid, crisisbeheersing, 
zelfredzaamheid, radicalisering en ondermij-
nende criminaliteit, zijn met onze partners 
maatregelen genomen en inspanningen ge-
pleegd om de veiligheid in onze gemeente nog 
verder te verbeteren. 

Handhaving Het afdwingen van naleving 
van regelgeving. Hier gaat 
tevens een preventieve wer-
king van uit. 
 

Aan de hand van een geactualiseerd 
handhavingsplan wordt gezorgd voor 
concretisering van het handhavings-
beleid op het gebied van APV, 
drank- en horecawet, hondenbeleid, 
parkeerbeleid en de Wabo. 
Handhaving wordt meer in eigen 
hand genomen en uitgevoerd door 
eigen (nieuw) personeel. Contracten 
met partijen die tot nu toe deze 
dienst(en) leverden, zullen worden 
herzien dan wel worden beëindigd. 
Een en ander gebeurt in overleg met 
de Duo+ gemeenten en wordt voor 
zo ver mogelijk op elkaar afgestemd. 
 

Naast de dagelijkse parkeercontroles zijn in 
verband met de overdracht naar de Omge-
vingsdienst de veehouderijen gecontroleerd, 
zodat er een actuele lijst kon worden overge-
dragen. 
Daarnaast hebben verschillende integrale 
controles plaatsgevonden op drank en horeca, 
brandveiligheid en milieu. 
In 2016 is veel aandacht besteed aan het 
evenement ‘Buiten Westen’ dat diende als 
pilot voor het op te stellen evenementenbe-
leid. 
In het vierde kwartaal van 2016 is de Alge-
mene Plaatselijke Verordening vastgesteld  
waarin, met meedenken van inwoners, minder 
regels zijn opgenomen.  
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Afhandeling Halt 
Hieronder een overzicht van de gerealiseerde Halt-straffen inzichtelijk 
gemaakt per verwijzer, delict, geslacht en leeftijd. Hierbij is ook inzich-
telijk gemaakt hoe de afdoening zich verhoudt tot voorgaande jaren.  
 
Gerealiseerde Halt-straffen 
Verwijzer 2012 2013 2014 2015 2016 
politie van buiten de 
woonplaats 4 6 5 4 2 
leerplichtambtenaar - 2 2 3 1 
anders 2 1 1 - 1 
politie van de woon-
plaats 3 - - -  
Totaal 9 9 8 7 4 
 
Leeftijd 2012 2013 2014 2015 2016 
13 3 - 1 1  
14 1 3 2 2 1 
15 2 2 - - 1 
16 3 3 3 1 1 
17 - 1 2 2 1 
>= 18 - - - 1  
Totaal 9 9 8 7 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delict categorie 2012 2013 2014 2015 2016 

Vermogensdelicten 6 3 4 *3 2 
Schoolverzuim - 2 2 3 1 
Overig 3 2 1 - 1 
Vernieling - 1 - -  
Baldadigheid - 1 - -  
Openbare orde - - 1 -  
Vuurwerkovertredingen - - - *1  
Totaal 9 9 8 7 4 
 
*: Een vermogensdelict is ook diefstal 
*: Betreft de zaak rondom het brugwachtershuisje 
 
Geslacht 2012 2013 2014 2015 2016 

Man 6 7 6 4 2 
Vrouw 3 2 2 3 2 
Totaal 9 9 8 7 4 
 
Eindresultaat aanmeldingen Ouder-Amstel 
Resultaat 2015 2016 

Opgelost 9 
(90%)  

Aantal aanmeldingen 16  
Ongeschikt/Doorverwezen* 2 1 
Totaal geschikte zaken 14 1 
Nog in behandeling  4 2 
Totaal afgehandeld in verslagjaar 10  
Geen oplossing,1e of 2e buur weigert  1  
 
* Ongeschikt/doorverwezen, zoals situaties waarbij bij zware verslaving, ernstige psy-
chisch stoornissen of geweld een rol speelt. 
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Financieel overzicht Openbare orde 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

303.2 Openbare orde          
Lasten en Baten          
Lasten         
140.01 Veiligheidsprojecten 14.601 18.000 18.000 14.816 
140.02 Toezicht naleving algemene plaatselijke verordening 0 139.793 139.793 139.793 
140.03 overige uitgaven openbare orde en veiligheid 306.443 134.242 136.242 136.058 
140.04  Wet op de lijkbezorging 1.006 500 1.000 3.361 
Totaal Lasten 322.049 292.535 295.035 294.028 
Totaal Lasten en Baten  322.049 292.535 295.035 294.028 
Totaal 303.2 Openbare orde  322.049 292.535 295.035 294.028 

 
 

Product 304 Financiën 
Deelproduct 304.1 Algemeen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Het ter beschikking heb-
ben van voldoende finan-
cieringsmiddelen 

Beperking rente risico’s bij 
aantrekken van geldleningen 

De gemeente heeft voor de financie-
ring van haar activiteiten geen 
vreemd vermogen nodig. Dat bete-
kent dat alle investeringen en pro-
jecten met eigen vermogen worden 
gefinancierd. 
 

Financiering heeft ook in 2016 plaatsgevonden 
met eigen vermogen. 

 Het bereiken van een goed 
rendement op beleggingen 

Als renteopbrengst voor de uitgezet-
te middelen raming we € 10.000. 
Weliswaar is er in 2016 sprake van 
verplicht schatkistbankieren, maar 
er wordt aangenomen dat in ieder 
geval een deel van de overtollige 
liquiditeiten bij andere lagere over-
heden uitgezet zal kunnen worden, 
wat een kleine renteopbrengst tot 
gevolg zal hebben. 
 
 

Er zijn in 2016 geen middelen uitgezet bij 
andere overheden. 
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Deelproduct 304.1 Algemeen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
 Bespaarde rente De berekende bespaarde rente over 

de eigen financieringsmiddelen 
wordt als bate in de begroting opge-
nomen. Voor 2016 wordt deze be-
spaarde rente geraamd op 
€ 285.000. 
 

De bespaarde rente is volgens de begroting 
gerealiseerd. 

 Het beheersen van risico’s van 
de financieringsfunctie zoals 
rente en kredietrisico’s 

Het naleven van de financiële veror-
dening Gemeente Ouder-Amstel 
2012. 
 

Is nageleefd. 

Financiën Efficiëntere bedrijfsvoering en 
kostenreductie.  
Door nadrukkelijk budgetbe-
heersing dient taakstellend een 
bedrag te worden bespaard.  
Een solide gemeentelijke be-
groting waarbij structurele 
lasten worden gedekt door 
structurele inkomsten.  
Er zal strak worden begroot, 
om optimaal van de beperkte 
middelen te kunnen profiteren. 
 

Er is bij de samenstelling van de 
begroting een nadrukkelijk toets op 
de juistheid van budgetten door 
vergelijking met laatste vastgestelde 
jaarrekening en lopende begroting. 
 

In 2016 is gebleken dat, mede door scheiding 
van de budgetten tussen de gemeente en 
Duo+, er nog rafelranden zijn die leiden tot 
onduidelijkheden. Deze worden in 2017 opge-
lost. 

Dividenden  De gemeente is aandeelhouder van 
de N.V. Bank Nederlandse Gemeen-
ten en ontvangt ieder jaar een divi-
denduitkering. De in het jaar 2016 
te ontvangen dividenduitkering 
wordt geraamd op € 6.000. 
 

Het gerealiseerde dividend is € 5.000. 

Algemene baten en las-
ten 

 Op het product worden die bedragen 
opgenomen die nog niet direct aan 
programma’s of kostenplaatsen zijn 
toe te rekenen. Het gaat om bedra-
gen die betrekking hebben op onder 
andere stelpost loonkostenontwikke-
ling conform de concept CAO. 
Tevens wordt dit product gebruikt 

Dit is volgens begroting gerealiseerd. 
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Deelproduct 304.1 Algemeen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 

om eventuele saldo’s van kosten-
plaatsen te ramen. 
 

Subsidiebeleid Het subsidiebeleid ondersteunt 
initiatieven van organisaties en 
inwoners bij de uitvoering van 
het gemeentelijk beleid op 
sport en cultuur. 
 

In 2016 wordt in overleg met de 
betrokkenen een aanpak gemaakt 
van een nieuw subsidiebeleid. Hier 
wordt niet meer gesubsidieerd op 
basis van uitgaven, maar op basis 
van maatschappelijke behoeften, 
waar subsidieontvangers zich bij 
kunnen aansluiten, passend binnen 
de beleidskaders rond de verande-
rende samenleving. De precieze 
vormgeving hiervan komt in 2016, in 
een interactief proces, tot stand. 
 

In 2016 is nog geen start gemaakt met een 
nieuw subsidiebeleid. In verband met een 
andere prioritering is het opstellen van nieuwe 
beleidsregels, dan wel een maatschappelijke 
agenda, opgeschort. 
 

 
Financieel overzicht Financiën 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

304.1 Algemeen         
Lasten en Baten product 304.1 Algemeen         
Lasten         
911.913 Overige financiële middelen 1.206 443 443 443 
922 Algemene baten en lasten 861.164 767.484 538.984 844.867 
960.01 Nadelig/batig saldo kostenplaatsen 210.826 -84.428 1.564.115 368.828 
Totaal Lasten 1.073.195 683.499 2.103.542 1.214.139 
Baten         
911.913 Overige financiële middelen -3.660 -16.574 -4.574 -5.494 
914.01 Bespaarde rente -585.492 -285.170 -285.170 -296.139 
922 Algemene baten en lasten -135.077 -47.434 -47.434 -78.833 
960.01 Nadelig/batig saldo kostenplaatsen 0 0 249.650 1.652.862 
Totaal Baten -724.229 -349.178 -87.528 1.272.397 
Totaal Lasten en Baten product 3041 Algemeen 348.966 334.321 2.016.014 2.486.535 



 88 

  Rekening 
2015 

Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

Mutaties reserves         
Toevoeging aan reserves         
Storting reserves Duo+ 20.000 0 1.906.000 1.912.660 
Storting algemene reserve vrij besteedbaar 588.372 3.429 30.725 30.725 
Storting reserve Dorpshart 2.695.352 400.000 0 0 
Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 150.000 150.000 150.000 150.000 
Toevoeging rente algemene reserve vrij besteedbaar 91.595 2.448 2.448 0 
Toevoeging rente diverse bestemmingsreserves 119.954 144.730 144.730 44.105 
Toevoeging rentevoorziening algemene reserve 42.508 4.827 4.827 10.574 
Totaal Toevoeging aan reserves 3.707.781 705.434 2.238.730 2.148.064 
Onttrekking aan reserves         
Dorpshart Duivendrecht 0 -400.000 0 0 
Onttrekking reserve decentralisaties   0 -240.000 -300.000 
Onttrekking reserve Duo+ -304.201 -305.200 -1.196.492 -1.296.233 
Onttrekking reserve efficiencymaatregelen ambtelijke  
organisatie -96.500 0 0 0 
Onttrekking reserve planontwikkeling De Nieuwe Kern -218.642 0 0 0 
Onttrekking algemene dekkingsreserve -2.350.000 0 -1.550.000 -1.550.000 
Onttrekking algemene reserve vrij opneembaar -884.531 0 -380.000 -373.236 
Onttrekking reserve kapitaallasten gemeentehuis -455.721 -324.136 -324.136 -324.136 
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen -33.443 -39.500 -87.401 -8.852 
Onttrekking reserve uitvoering collegeprogramma -21.650 0 -14.380 -3.940 
Totaal Onttrekking aan reserves -4.364.688 -1.068.836 -3.792.409 -3.856.397 
Totaal Mutaties reserves -656.906 -363.402 -1.553.679 -1.708.333 
Totaal 304.1 Algemeen -307.940 -29.081 462.335 778.202 

 
Toelichting financieel overzicht 
Het verschil tussen de begroting en rekening is het resultaat van een 
groot aantal mutaties. De belangrijkste zijn: 
 Het afboeken van de restwaarde van investeringen in ICT die niet 

meer in gebruik zijn of overgedragen zijn aan Duo+; 

 Lagere kosten voor onderhoud en aanpassingen in het gemeente-
huis; 

 Lagere kosten voor energieverbruik van het gemeentehuis; 
 Hogere kosten voor abonnementen en het archief. 
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Ten aanzien van de onttrekking reserves decentralisaties verwijzen wij 
naar de toelichting bij 1013 Jeugd. 
 

Kaderstellende documenten 
 Financiële verordening Gemeente Ouder- Amstel 2012 
 Nota reserves en voorzieningen 2011 

 
Product 305 Gemeentelijke Belastingen
Deelproduct 305.1 OZB en Overige belastingen   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Lokale lastendruk De gemeente streeft naar een 

financieel gezonde gemeente 
met een beheerste lastenont-
wikkeling voor burgers en 
bedrijven, door het behouden 
van een gezonde reserveposi-
tie in een materieel (begro-
tings)evenwicht. 

Alleen als voorzieningen niet op 
adequaat niveau kunnen blijven, kan 
het in uiterste gevallen noodzakelijk 
zijn lasten voor de inwoners te ver-
hogen. 
De OZB-opbrengst is ten opzichte 
van 2015 met 1,0% geïndexeerd. De 
stijging van de WOZ-waarde wonin-
gen wordt gecompenseerd door een 
verlaging van het OZB-tarief. 
De totale opbrengst van de onroe-
rendezaakbelastingen wordt in 2016 
geraamd op € 3.993.000. 
 

Volgens begroting gerealiseerd. 
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Financieel overzicht OZB en Overige belastingen 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

305.1 OZB         
Lasten en Baten product 305.1 OZB         
Lasten         
930.01 Uitvoeringskosten wet WOZ 155.858 136.938 136.938 138.838 
Totaal Lasten 155.858 136.938 136.938 138.838 
Baten         
931.01 Opbrengst OZB gebruikers -1.070.228 -985.000 -1.065.000 -975.998 
932.01 Opbrengst OZB eigenaren -3.060.324 -3.008.000 -3.027.000 -3.093.621 
933.01 Opbrengst roerende ruimte belasting -7.200 -7.210 -7.210 -8.433 
Totaal Baten -4.137.753 -4.000.210 -4.099.210 -4.078.052 
Totaal Lasten en Baten product 305.1 OZB -3.981.895 -3.863.272 -3.962.272 -3.939.214 
Totaal 305.1 OZB -3.981.895 -3.863.272 -3.962.272 -3.939.214 

 
Toelichting financieel overzicht 
De begroting 2016 na wijziging laat een opbrengst van € 1.065.000 
zien. Het resultaat van de rekening 2015 wordt daarin structureel 
doorgetrokken. 

De realisatie is lager, namelijk € 975.000. In 2016 is er voor 
€ 1.100.000 aan aanslagen opgelegd en voor € 100.000 hierop ver-
minderd en vernietigd. Het restant van € 25.000 lagere opbrengst 
heeft te maken met marginale effecten uit voorgaande jaren (2013, 
2014 en 2015). 
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Financieel overzicht Overige belastingen 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

305.2 Overige belastingen         
Lasten en Baten          
Lasten         
940.05 Overige lasten heffing en invordering 33.976 57.550 57.550 61.262 
940.06 Forensenbelasting 121 5.000 5.000 0 
Totaal Lasten 34.097 62.550 62.550 61.262 
Baten         
935.01 Opbrengst forensenbelasting -40.000 -40.400 -40.400 -49.538 
936.01 Opbrengst toeristenbelasting -255.989 -215.000 -215.000 -222.160 
937.01 Opbrengst hondenbelasting -30.366 -29.000 -29.000 -29.120 
940.05 Overige lasten heffing en invordering 0 -35.000 -35.000 -42.856 
Totaal Baten -326.356 -319.400 -319.400 -343.673 
Totaal Lasten en Baten  -292.258 -256.850 -256.850 -282.411 
Totaal 305.2 Overige belastingen -292.258 -256.850 -256.850 -282.411 

 
 
Product 306 Algemene Uitkering 
 
Financieel overzicht Algemene Uitkering 

 
 

  Rekening 
2015 

Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

306.1 Algemene uitkering         
Lasten en Baten          
Baten         
921.01 Gemeentefonds -9.419.955 -9.710.136 -9.926.348 -10.106.551 
Totaal Baten -9.419.955 -9.710.136 -9.926.348 -10.106.551 
Totaal Lasten en Baten -9.419.955 -9.710.136 -9.926.348 -10.106.551 

Totaal 306.1 Algemene uitkering -9.419.955 -9.710.136 -9.926.348 -10.106.551 
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Toelichting financieel overzicht 
De fondsbeheerder heeft over 2016 een uitkering uitgekeerd die op 
foutieve informatie is gebaseerd. Het blijkt dat de inkomstenmaatsta-
ven die het CBS heeft gepubliceerd en medebepalend zijn voor de 
korting op de algemene uitkering, niet juist zijn. (Inmiddels hebben wij 
contact opgenomen met CBS over dit probleem. Wanneer wij meer 
informatie hebben komen wij hierop terug.) Voor de gemeente bete-
kent dit een ontvangst van circa € 399.000 te veel uit het gemeente-
fonds. Wij verwachten dat de fondsbeheerder uiterlijk na de definitieve 
vaststelling van de Algemene uitkering 2016 dit bedrag terugclaimt. 
Om hieraan te kunnen voldoen hebben wij dit bedrag gereserveerd. 

Indien de claim uitblijft, komt de reservering alsnog ten gunste van de 
algemene dekkingsmiddelen. 
Vorenstaande maakt dat wij in deze jaarstukken rekening hebben 
gehouden met een ontvangst van circa € 13.477.000 (inclusief het 
sociaal domein circa € 3.370.000) uit het gemeentefonds. Dit is circa 
€ 218.000 meer dan wij in de begroting hadden voorzien. Circa 
€ 239.000 van dit voordeel heeft betrekking op voorgaande jaren 
(verrekeningen). Het overige deel heeft onder meer te maken met 
ontwikkelingen rond asielinstroom en EED en een nadelig effect van 
circa € 38.000 dat betrekking heeft op de decentralisaties. 

  
Product 307 Onvoorzien   
Aandachtsvelden Doelstellingen Wat zouden we gaan doen Wat hebben we gedaan 
Onvoorzien Een budget om niet te voorziene risico’s 

te kunnen opvangen.  
Dat bedrag is in deze begroting ge-
handhaafd en komt overeen met onge-
veer 0,3% van de in de begroting op-
genomen lasten (voor bestemming). 
Het budget wordt ingezet door toepas-
sing van de criteria onvermijdbaar, 
onuitstelbaar en onverwacht. 
 

Dit budget is via begrotingswijziging 
ingezet als dekking van de uitgaven 
2016. 

 
Financieel overzicht Onvoorzien 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

307.1 Onvoorzien         
Lasten en Baten product 307.1 Onvoorzien         
Lasten         
922.01 Onvoorziene uitgaven 0 70.000 0 0 
Totaal Lasten 0 70.000 0 0 
Totaal Lasten en Baten product 307.1 Onvoorzien 0 70.000 0 0 
Totaal 307.1 Onvoorzien 0 70.000 0 0 
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  Rekening 
2015 

Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

309.1 Saldo         
Lasten en Baten          
Lasten         
990 Saldo rekening baten/lasten na bestemming 0 78.488 0 0 
Totaal Lasten 0 78.488 0 0 
Baten         
990 Saldo rekening baten/lasten na bestemming 0 0 -919.770 -781.255 
Totaal Baten 0 0 -919.770 -781.255 
Totaal Lasten en Baten  0 78.488 -919.770 -781.255 
Totaal 309.1 Saldo 0 78.488 -919.770 -781.255 
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Totaal financieel overzicht programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 primi-
tief 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

Programma 3          
Lasten         
3011 Bevolkingszaken 1.032.744 962.420 971.420 945.939 
3021 Gemeenteraad en College 1.689.285 1.468.197 1.578.697 1.564.591 
3031 Brandweer 1.026.462 967.567 856.667 919.524 
3032 Openbare orde  322.049 292.535 295.035 294.028 
3041 Algemeen 1.073.195 683.499 2.103.542 1.214.139 
3051 OZB 155.858 136.938 136.938 138.838 
3052 Overige belastingen 34.097 62.550 62.550 61.262 
3071 Onvoorzien 0 70.000 0 0 
3091 Saldo 0 78.488 0 0 
Totaal Lasten 5.333.691 4.722.194 6.004.849 5.138.319 
Baten         
3011 Bevolkingszaken -321.750 -301.075 -304.975 -303.052 
3021 Gemeenteraad en College -7.602 0 0 -8.059 
3041 Algemeen -724.229 -349.178 -87.528 1.272.397 
3051 OZB -4.137.753 -4.000.210 -4.099.210 -4.078.052 
3052 Overige belastingen -326.356 -319.400 -319.400 -343.673 
3061 Algemene uitkering -9.419.955 -9.710.136 -9.926.348 -10.106.551 
3091 Saldo 0 0 -919.770 -781.255 
Totaal Baten -14.937.644 -14.679.999 -15.657.231 -14.348.245 
Toevoeging aan reserves         
Mutaties reserves 3.707.781 705.434 2.238.730 2.148.064 
Totaal Toevoeging aan reserves 3.707.781 705.434 2.238.730 2.148.064 
Onttrekking aan reserves         
Mutaties reserves -4.372.188 -1.068.836 -3.812.409 -3.869.184 
Totaal Onttrekking aan reserves -4.372.188 -1.068.836 -3.812.409 -3.869.184 
Totaal Programma 3  -10.268.360 -10.321.207 -11.226.061 -10.931.046 
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Paragraaf 1 Lokale heffingen 
 
De gemeente kan door het heffen van belastingen en retributies eigen 
middelen verwerven. De gemeenteraad regelt de invoering of wijziging 
van lokale heffingen door de verschillende belastingverordeningen vast 
te stellen. Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waar-
van de besteding gebonden is en heffingen waarvan de besteding 
ongebonden is.  
 De gebonden heffingen (zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, reini-

gingsrechten, begraafplaatsrechten en diverse leges) worden ver-
antwoord op het betreffende programma en worden niet tot de al-
gemene dekkingsmiddelen gerekend. 

 De ongebonden heffingen (Onroerende-zaakbelastingen, Roerende-
ruimtebelastingen, Hondenbelasting, Toeristenbelasting en Foren-
senbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gere-
kend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn 
gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. 
De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar.  

 
Tariefsaanpassingen 2016 
De tarieven van de diverse belastingen en leges zijn voor 2016 met 
een inflatiepercentage van 1% aangepast.  
 
Werkwijze heffen en invorderen 
De heffing van de lokale heffingen vindt deels plaats vanuit de diverse 
afdelingen binnen de gemeente zelf en deels door Gemeentebelastin-
gen Amstelland. Dit is het samenwerkingsverband bestaande uit de 
belastingafdelingen van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen, gevestigd in Amstelveen 
(middels een Gemeenschappelijke Regeling eind 2012 in het leven 
geroepen, zie verder ‘Verbonden Partijen’).  
De invordering vindt plaats door Gemeentebelastingen Amstelland.  
 
Bezwaren 
Daar waar jaarlijks ruim 9.000 aanslagen worden opgelegd, is het 
logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften 
hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het 
kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onderstaand 
vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zit-
ting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren 
 

Jaar Woningen/Niet-woningen  
(totaal aantal belaste objecten is + …..) 

 

 Bezwaren Beroep 

 Aan-
tal 

Ge-
grond 
ver-
klaard 

Onge-
grond 
ver-
klaard 

nog 
in 
be-
han
de-
ling 

Aan-
tal 

Gegrond 
verklaard/ 
geschikt 

Onge-
grond 
ver-
klaard 

nog 
in 
be-
han-
de-
ling 

2013 188 49 107 32 3 - - 3 

2014 139 42 82 15 0    
2015 309 51 241 17 0    
2016 183 90 82 11 1   1 

 
De forse stijging van het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften 
in 2016 (van 51 naar 90) wordt met name veroorzaakt door een in-
haalslag over de jaren 2014 en 2015. 
Gemeentebelastingen Amstelland probeert om het aantal bezwaren en 
beroepszaken waar mogelijk te verminderen. Dit vindt onder meer 
plaats door de mogelijkheid van telefonische mediation. Hierbij kan 
belanghebbende na ontvangst van het aanslagbiljet direct spreken met 
een taxateur of belastingmedewerker. Doel hierbij is dat geen schrifte-
lijk bezwaarschrift wordt ingediend. Waar mogelijk wordt de WOZ-
waarde hierbij door de taxateur aangepast of wordt aan belangheb-
bende direct aangegeven op basis van welke gegevens de WOZ-
waarde of aanslag is opgelegd.  
Indien belanghebbende om een hoorzitting verzoekt, wordt hieraan 
vanzelfsprekend altijd gehoor gegeven. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Inwoners met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, in aan-
merking komen voor kwijtschelding van het betalen van een aantal 
gemeentelijke heffingen.  
In 2016 zijn 279 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen en er is 139 
keer (2015: 126) meerjarig kwijtschelding verleend.  
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Jaar Aantal kwijt-
scheldings- ver-
zoeken 

Aantal meerjarige kwijt-
scheldingen 
verleend 

Totaal aantal kwijt-
scheldings-
verzoeken 

2014 176 107 283 
2015 132 126 258 
2016 140 139 279 

 
 
 

 
Realisatie gemeentelijke belastingopbrengsten 2016  
Het volgende overzicht geeft de gerealiseerde opbrengsten per heffing aan. 
 
Naam heffing  
bedragen * € 1.000 

Rekening Primitieve 
Begroting 

Na wijziging  
Begroting 

Rekening Aandeel totale 
opbrengst 

 2015 2016 2016 2016 2016 
01. Afvalstoffenheffing 1.101.000 1.008.000 1.042.000 1.026.000 12 
02. Rioolheffing 1.686.000 1.645.000 1.775.000 1.703.000 20 
03. Rechten begraafplaats 131.000 154.000 160.000 125.000 1 
04. Leges 338.000 235.000 296.000 255.000 3 
05. Omgevingsvergunning (Bouwleges) 395.000 630.000 340.000 283.000 3 
06. Onroerende-zaakbelastingen 4.131.000 3.993.000 4.092.000 4.070.000 49 
07. Roerende-ruimtebelastingen 7.000 7.000 7.000 8.000 0 
08. Forensenbelasting 40.000 40.000 40.000 50.000 1 
09. Toeristenbelasting 256.000 215.000 215.000 222.000 3 
10. Hondenbelasting 30.000 29.000 29.000 29.000 0 
11. Parkeerbelasting      
      Parkeer vergunningen    261.000 200.000 288.000 311.000 4 
      Ontheffing blauwe zone 16.000 13.000 1.000 13.000 0 
      Parkeermeters 102.000 103.000 143.000 116.000 1 
      Boetes 307.000 150.000 250.000 234.000 3 
Totaal 8.801.000 8.422.000 8.678.000 8.445.000 100 
 
Toelichting belangrijkste afwijkingen 
De bouwleges laten ten opzichte van de begroting na wijziging een 
tegenvaller van € 57.000 in de realisatie zien. Daarvan is € 180.000 
als nog te ontvangen post over 2016 opgenomen. 
Ook de overige leges (zoals paspoorten, rijbewijzen, bevolkingsregis-
ter) laten per saldo een tegenvaller van € 41.000 zien. 

De begraafrechten van de algemene begraafplaats Karssenhof blijven 
door verminderde uitgiften voor begraven € 35.000 achter ten opzichte 
van de begroting 2016 na wijziging. 
De rioolheffing laat een nadeel van € 72.000 zien. Dit ligt met name 
aan afhandeling van bezwaarschriften en kwijtscheldingen uit 2015 
voor totaal € 48.000 en een verhoging van bezwaarschriften en kwijt-
scheldingen in 2016 ten opzichte van de begroting. 
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Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
 
Inleiding 
De begroting vormt het financieel kader waarbinnen de gemeente haar 
doelstellingen realiseert. Tegenvallers en meevallers worden zo veel 
mogelijk verwerkt binnen die begroting. Niet altijd kunnen financiële 
tegenvallers opgevangen worden en op dat moment is het van belang 
dat de gemeente beschikt over een buffer om dit soort zaken te kun-
nen verwerken. Deze buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op 
te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet heet het weer-
standsvermogen van de gemeente. Het gaat dan om risico’s die niet 
zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. De beoorde-
ling van dit weerstandsvermogen geeft inzicht in de actuele financiële 
positie. Actualisering vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening en de 
begroting. 
In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen. Daarbij 
schenken we achtereenvolgens aandacht aan het beleid dat de ge-
meente op dit gebied hanteert, de weerstandscapaciteit, een actualise-
ring van het risicoprofiel ten opzichte van de laatste inventarisatie van 
de risico’s bij begroting 2017 en de confrontatie tussen de weerstands-
capaciteit en het risicoprofiel. Ook gaan we gedetailleerd in op de 
opbouw van de weerstandscapaciteit. Tenslotte worden een aantal 
kengetallen zoals uit de nieuwe BBV voorschriften opgenomen in deze 
paragraaf. 
 
Doelstelling 
Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is niet mogelijk zonder risico’s 
aan te gaan. Het is echter wel zaak om bewust en verantwoord met de 
aanwezige risico’s om te gaan. Een voldoende groot weerstandsver-
mogen is van belang om de uitvoering van het vastgestelde beleid te 
waarborgen. Het kan niet zo zijn dat door tegenvallers de uitvoering 
van vastgestelde taken niet meer mogelijk is. 
 
Definities 
We kunnen de belangrijkste begrippen, die in deze paragraaf aan de 
orde komen, als volgt definiëren. 
 
Weerstandscapaciteit 
Dit omvat alle middelen, waarover de gemeente kan beschikken om 
eventuele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid  

aangepast behoeft te worden. De weerstandscapaciteit kent een inci-
denteel en een structureel deel. 
 
Risico’s 
Risico is de onzekerheid, dat zich een gebeurtenis voordoet met posi-
tieve of negatieve (financiële) effecten. In het kader van het weer-
standsvermogen zijn over het algemeen voornamelijk eventuele nega-
tieve financiële effecten van belang. Een uitzondering daarop zou 
bijvoorbeeld de mogelijke positieve afronding van de exploitatie van 
één of meer projecten kunnen zijn. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit en de verwachte financiële gevolgen van de 
benoemde, niet op andere wijze gedekte risico’s. 
 
Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de 
relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en daarbij 
gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weer-

standscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beiden wordt in de bo-
venstaande figuur weergegeven. 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen 
bestaan: 
 reserves 
 onbenutte inkomstenbronnen 
 begrotingsruimte  
 bezuinigingsmogelijkheden 
 de post Onvoorzien 
Van deze elementen vormen de reserves de incidentele weerstandsca-
paciteit. De overige elementen maken deel uit van de structurele 
weerstandscapaciteit. 

Risico’s Beschikbare weerstandscapaciteit 

Gewenste weerstandscapaciteit 90% 

Weerstandsvermogen = voldoende capaciteit om de risico’s financieel af te dekken. 
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In deze begroting blijven de bezuinigingsmogelijkheden voor de bere-
kening van de beschikbare weerstandscapaciteit de begrotingsruimte 
buiten beschouwing. 
 
Reserves 
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de beschikbare 
reserves van belang. Voor de algemene reserves in Ouder-Amstel zijn 
dat de algemene dekkingsreserve, de algemene reserve niet vrij be-
steedbaar en de algemene reserve vrij besteedbaar. Tot en met 2016 
had de algemene dekkingsreserve een inkomensfunctie en werd daar-
om in de begroting niet meegerekend als weerstandscapaciteit. Nu in 
2017 deze inkomensfunctie is komen te vervallen kan deze reserve nu 
wel worden meegerekend. 
De bestemmingsreserves kunnen tot de weerstandscapaciteit worden 
gerekend zolang de raad de bestemming kan veranderen. Voor een 
aantal bestemmingsreserves zal de aanwending als weerstandscapaci-
teit een negatief gevolg hebben voor de begroting. Deze bestemmings-
reserves worden wij daarom niet meegenomen bij de bepaling van de 
weerstandscapaciteit. 
 
Tenslotte kan er sprake zijn van stille reserves. Dat is het geval als de 
boekwaarde van bepaalde activa lager is dan de marktwaarde. In 
werkelijkheid is de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente 
dan hoger dan uit de begroting blijkt. Om die meerwaarde van stille 
reserves te kunnen realiseren, moet in de meeste gevallen echter eerst 
de bestemming van het object worden gewijzigd. Daarom kan men 
over stille reserves meestal niet direct beschikken en worden deze bij 
de bepaling van het weerstandsvermogen niet meegenomen. 
 
Onbenutte inkomstenbronnen 
De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte 
belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelas-
tingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het riool-
recht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van 
volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente rela-
tief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte 
belastingcapaciteit is, wordt de geraamde opbrengst van de onroeren-
dezaakbelastingen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegene-
reerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking 
te komen.  

De Financiële Verhoudingswet (Fvw) bepaalt namelijk dat de eigen 
inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten heb-
ben, om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende uitke-
ring op basis van artikel 12 van deze wet. De onbenutte belastingcapa-
citeit is becijferd op ongeveer € 1.680.000. 
 
Begrotingsruimte 
Een eventueel positieve meerjarenraming 2017-2020 draagt bij aan de 
weerstandscapaciteit. 
 
De post Onvoorzien 
Omdat er krap wordt gebudgetteerd, is de omvang van de post On-
voorzien met ingang van de begroting 2013 verdubbeld naar € 70.000. 
Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2017. Omdat de omvang 
van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, 
wordt de post Onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit 
gerekend.  
Op basis van het vorenstaande kunnen de incidentele en de structurele 
weerstandscapaciteit als volgt worden berekend:  
 
Omschrijving 
 

Incidenteel 
begroting 
2016 

Incidenteel 
jaarrekening 
2016 

Structureel 
begroting 
2016 

Structureel 
jaarrekening 
2016 

Reserves 
Algemene reserves 
Bestemmingsreserves 
 
Onbenutte belasting-
capaciteit 
Begrotingsruimte 
Post Onvoorzien 
 

 
1.982.000 

322.000 

 
7.201.000 

285.000 

 
 
 
 
 

1.360.000 
0 

70.000 

 
 
 
 
 

1.500.000 
0 

70.000 

Totalen 2.304.000 7.486.000 1.430.000 1.570.000 
 
Risico’s 
Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belang-
rijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte 
risico’s gekwantificeerd. Daarvoor dient te worden aangegeven hoe 
groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient 
te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als 
het risico zich inderdaad voordoet. 
De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in 
de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan, die nu nog niet in de 
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analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst 
anders worden ingeschat. 
Bij de beoordeling van risico’s zijn twee aspecten van belang: de kans 
dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het 
geval is. Dat kan in het volgende overzicht worden samengevat. 
 
Kans op een risico Financieel gevolg Benodigde actie 

Klein 
Klein 
Groot 
Groot 

Klein 
Groot 
Klein 
Groot 

Geen 
Bijzondere aandacht 
Frequentie verlagen 
Vermijden 

 
Kleine kans op een kleine schade 
Deze risico’s kunnen relatief eenvoudig uit de lopende exploitatie wor-
den gedekt. Het instellen van voorzieningen of het afsluiten van een 
verzekering is in de meeste gevallen niet rendabel. 
 
Kleine kans op een grote schade 
Doordat deze risico’s met een lage frequentie voorkomen, zijn ze 
moeilijk te voospellen. Het is belangrijk voor deze risico's middelen te 
reserveren teneinde de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarbor-
gen. 
 
Grote kans op een kleine schade 
De impact van deze risico’s is niet groot. Probleem is echter dat deze 
risico’s zich relatief frequent voordoen. Om het risicoprofiel van de 
gemeente te verbeteren is het bij deze categorie dan ook zaak de 
frequentie van deze risico’s te verlagen. 
 
Grote kans op een grote schade 
Allereerst moet getracht worden deze risico’s te vermijden. Risico’s uit 
deze categorie doen zich vrijwel zeker voor en zijn bijna meer een 
zekerheid dan een risico. Het verdient dan ook aanbeveling deze risi-
co’s zo veel mogelijk af te dekken middels het instellen van een voor-
ziening. Dan moet het risico wel goed te kwantificeren zijn, want de 
omvang van een voorziening moet altijd overeenkomstig de onderlig-

gende verplichting zijn. Deze risico’s zijn bijna niet te verzekeren, 
omdat er waarschijnlijk geen verzekeraar te vinden zal zijn, die het 
risico wil overnemen tegen een aanvaardbare premie.  
 
Positieve risico’s 
Behalve dat risico’s de continuïteit van de organisatie bedreigen, is het 
ook mogelijk dat er door het nemen van risico’s kans op winst ont-
staat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van projecten. Ook kunnen zich 
bijvoorbeeld meevallers met betrekking tot de uitkeringen uit het 
Gemeentefonds voordoen. Aangezien dergelijke meevallers niet zeker 
zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de 
beschikbare weerstandscapaciteit. 
 
Kans op het optreden van een risico 
Zodra bepaald is waar risico’s worden gelopen, moet worden vastge-
steld hoe groot de kans is dat de verschillende risico’s zich zullen voor-
doen. 
 
Klas-
se 

Kans Frequentie Risico 
kans 

1 
2 
3 
4 
5 

Onwaarschijnlijk 
Mogelijk 
Komt geregeld voor 
Waarschijnlijk 
Vrijwel zeker 

< 1 keer per 10 jaar 
1 keer per 5-10 jaar 
1 keer per 2-5 jaar 
1 keer per 1-2 jaar 

>1 keer per jaar 

10% 
30% 
50% 
70% 
90% 

 
Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts 
globaal aan te geven is, is bij de bepaling van de gemiddelde risico-
kans gerekend met een variatiebreedte van 20%. 
Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde 
risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die 
manier wordt het mogelijk een op de actuele risico’s gefundeerde 
vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde weer-
standcapaciteit. In onderstaand overzicht worden de verschillende 
risico’s met hun financiële impact weergegeven. 
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Omschrijving risico Omvang op  
1-1-2017 Klasse Kans (%) Incidenteel Risico Structureel  

Risico 

Rampen en calamiteiten 2.500.000 1 10% 250.000  
Ruimtelijke projecten 1.000.000 2 30% 300.000  
Duo+ 400.000  100% 155.000 245.000 

Verbonden partijen 100.000 2 30% 30.000  

Open eindregelingen 250.000 2 30% 75.000  

Bodemverontreiniging 300.000 2 30% 90.000  
Bouwleges 200.000 2 50%  100.000 

Niet verhaalbare planschades 100.000 2 50% 50.000  
Garantiestelling woningbouw leningen 100.000 1 10% 10.000  
Garantiestelling leningen sportverenigingen 300.000 2 30% 90.000  
WMO, jeugd en participatie 420.000 3 50%  210.000 
Wet Werk en Bijstand (WWB) 195.000 4 70%  137.000 
Benodigde weerstandscapaciteit      
Kans op gelijktijdigheid    90%  847.800  
Beschikbare weerstandscapaciteit    1.050.000 692.000 
Ratio weerstandsvermogen      

 
Toelichting 
Zoals al hiervoor aangegeven zijn de risico’s, zoals opgenomen in de 
begroting 2016, geactualiseerd bij de begroting 2017. Een vergelijking 
met de begroting 2016 (opgesteld medio 2015) is ten aanzien van de 
risico’s niet mogelijk, omdat deze al zijn geactualiseerd bij de jaarre-
kening 2015 et cetera. Onderstaand is de toelichting op de actualisatie 
van de bij begroting 2017 (laatste moment van bijstelling) opgenomen 
risico’s. Immers het gaat bij deze paragraaf met name om welke risi-
co’s in de toekomst zich mogelijk voordoen. Indien de bij de begroting 
2016 verwachte risico’s zich in 2016 hebben voorgedaan zijn deze 
verwerkt in de jaarrekening 2016. Voorbeelden hiervan zijn de dekking 
van de doorontwikkeling van Duo+, de lagere bouwleges en de hogere 
lasten van de jeugdzorg. Voor een deel is hiervoor ook een beslag 
gelegd op de algemene reserve als onderdeel van de incidentele weer-
standscapaciteit. 
 
Rampen en calamiteiten 
Wanneer zich in de gemeente een ramp voordoet (bijvoorbeeld water-
overlast, stormschade, epidemieën, vliegtuigongelukken of uitval van 

nutsvoorzieningen), wordt een groot deel van de kosten door anderen, 
zoals verzekeringsmaatschappijen en de rijksoverheid, betaald. Dat 
laat onverlet dat de gemeente zelf ook te maken krijgt met mogelijk 
omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 
aangehouden. 
 
Risico ruimtelijke projecten 
In de paragraaf Grondbeleid/projecten is per project inzage gegeven in 
de (financiële) stand van zaken. Op basis van de gegevens van de 
jaarstukken 2016 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden ge-
daan om de risico's van de projecten af te dekken door middel van een 
specifieke bestemmingsreserve. Tot het moment dat dit voorstel door 
de raad is vastgesteld nemen we € 1.000.000 op als risico voor alle 
ruimtelijke projecten. Dit risico bestaat vooral uit het risico dat kosten 
die de gemeente t/m 2016 heeft gemaakt en die getoetst zijn aan het 
besluit ruimtelijke ordening nog niet worden gedekt, omdat daarvoor 
nog anterieure overeenkomsten moeten worden gesloten. Daarnaast is 
er een risico dat door gemeente gemaakte kosten, bij niet doorgaan 
van met name de kleinere inbreidingslocaties, ten laste van het resul-
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taat van de gemeente komen. Het risico van niet gedekte personeels-
lasten, zoals opgenomen in de risico's bij de begroting 2017, is ver-
minderd door de nota organisatieontwikkeling zoals vastgesteld in de 
gemeenteraad van december 2016. Dit wordt verwerkt in de 2e begro-
tingswijziging van 2017 en de (meerjaren)begroting 2018-2021. 
 
Duo+  
In de rekening 2016 van Duo+ wordt tot een totaal van risico’s geko-
men van circa € 1.300.000. Ouder Amstel heeft hierin een aandeel van 
gemiddeld 30%. Dit betekent dat er een risico is van ca € 400.000. 
Deze risico’s zijn op hoofdlijnen onder te verdelen:  
1. Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat Duo+ 

verder vorm krijgt; 
2. verschillende inzichten of belangen bij de drie gemeentebesturen 

kunnen effect hebben op de drie K’s; 
3. lagere klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid (met als 

gevolg uitval door ziekte);  
4. de nadruk kan te veel liggen op de K van kosten en daarmee de 

ander twee K’s beïnvloeden. Voorbeelden: span of control, de ge-
kozen functiewaarderingssystematiek (HR 21) in een omgeving 
waar andere grote gemeenten dit niet toepassen; 

5. onvoldoende middelen om de mobiliteit te bevorderen. Hierdoor 
zijn de meerjarig geraamde efficiencytaakstellingen niet of niet in 
voldoende mate realiseerbaar; 

6. de efficiency wordt wel behaald in percentage, uitgedrukt ten op-
zichte van de fte’s, maar niet in euro’s, omdat het besparingspo-
tentieel vaak in de lagere functies zit. 

Deze risico's zijn deels incidenteel en deels structureel van aard. 
 
Verbonden partijen 
De gemeente neemt deel in een aantal verbonden partijen. Welke dat 
zijn, wordt aangegeven in de paragraaf Verbonden partijen. Over het 
algemeen is het risico van dergelijke deelnemingen beperkt. 
In verband met de mogelijkheid dat de gemeente op enig moment zal 
worden aangesproken om haar aandeel te leveren in een verlies van 
een gemeenschappelijke regeling, is in deze inventarisatie een bedrag 
van € 100.000 opgenomen. 
 
Open einderegelingen 
Incidentele grote uitgaven kunnen vanzelfsprekend leiden tot over-
schrijding van het in de begroting opgenomen budget. Met name bij de 

kosten van woningaanpassingen zou dat om relatief grote bedragen 
kunnen gaan. Voor de berekening van het weerstandsvermogen gaan 
wij er vanuit dat er eens in vijf jaar sprake zou kunnen zijn van een 
overschrijding van het beschikbare budget. 
 
Bodemverontreiniging 
Gevallen van bodemverontreiniging laten zich moeilijk voorspellen. Als 
dergelijke gevallen zich voordoen, dan wordt van de gemeente een 
bijdrage in de noodzakelijke saneringskosten verwacht. Wij schatten in 
dat een dergelijke verontreiniging niet meer dan eens in de vijf à tien 
jaar voorkomt en dat de door de gemeente te betalen bijdrage in de 
saneringskosten dan ten hoogste € 300.000 zal bedragen.  
 
Bouwleges 
In de raming voor 2017 en volgende jaren is structureel rekening 
gehouden met een opbrengst van € 630.000. Deze raming zal voor 
2017 en volgende jaren worden aangepast op basis van de bekende 
bouwprognoses. Hiermee wordt het risico van lagere opbrengsten 
gereduceerd. Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er in enig 
jaar minder ontvangen wordt dan het jaarlijks geraamde bedrag. Om-
dat na aanpassing van de begroting het risico lager wordt, is voorge-
steld uit te gaan van een risico van maximaal € 200.000. 
 
Niet verhaalbare planschades 
Met enige regelmaat worden gemeenten geconfronteerd met claims 
inzake ontstane planschade. Voor zover een gemeente de ontstane 
schadevergoedingen niet kan verhalen ten laste van het projecten, 
zullen deze kosten voor eigen rekening genomen moeten worden. Voor 
dit risico is een bedrag van € 100.000 aangehouden. 
 
Garantstelling leningen woningbouw 
De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan 
de woningbouwvereniging en toegelaten instellingen. De daaraan 
verbonden verplichtingen voor de woningbouwvereniging zijn circa 
vijftien jaar geleden overgenomen door de stichting Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (W.S.W.) en de stichting Waarborgfonds Eigen 
woningen (W.E.W.). De gemeente heeft, samen met het Rijk, daardoor 
alleen nog een achtervangfunctie, als één van deze stichtingen in 
financiële problemen zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de 
gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is door het feit 
dat een aantal woningbouwcorporaties in financiële problemen is ge-
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komen (onder andere Vestia), weliswaar iets toegenomen, maar toch 
nog altijd relatief klein. Daarom is dit risico ingedeeld in klasse 1. 
 
Garantstelling leningen Sportverenigingen  
De gemeente heeft gemeentegaranties verstrekt aan sportverenigin-
gen. Deze garanties zijn verleend samen met hypothecaire garantstel-
ling. De gemeente heeft daarmee een grotere zekerheid als één van de 
verenigingen in financiële problemen zou komen. De kans, dat dit 
gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken 
krijgt, is aanwezig.  
 
Decentralisaties 
Met ingang van 2015 is een aantal taakvelden gedecentraliseerd. Deze 
decentralisaties zijn gepaard gegaan met kortingen op de naar de 
gemeenten over te hevelen middelen. In de meerjarenbegroting 2017-
2020 is met deze kortingen rekening gehouden. Voorlopig wordt het 
mogelijke structurele tekort voor Ouder-Amstel geraamd op 
€ 420.000.  
 
Wet Werk en Bijstand (WWB) 
De gemeente is risicodrager bij overschrijdingen van het budget. Dit 
risico bedraagt 10% van het ontvangen budget en moet worden opge-
vangen binnen de begroting van de gemeente. Bij overschrijdingen 
met meer dan 10%, die buiten de schuld van de gemeente zijn opge-
treden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering. Het 
gecalculeerde budget 2017 voor het inkomensdeel bedraagt voorlopig 
€ 2.100.000. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar 
bedraagt daarom afgerond € 195.000. Hierbij gaan wij ervan uit dat 
een tekort, boven de genoemde 10%, aangevuld wordt door het Rijk, 
binnen de bestaande regeling voor het aanvragen van extra middelen.  
 
Beoordeling weerstandsvermogen 
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient de beschik-
bare weerstandscapaciteit te worden afgezet tegen de benodigde 
weerstandscapaciteit. Omdat er bijna nooit sprake is van het gelijktij-
dig optreden van alle risico’s achten wij een gemiddeld dekkingsper-
centage van 90% voldoende. 
 
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit 
      Benodigde weerstandscapaciteit 

Op basis van het bovenstaande komt de ratio voor het incidentele 
weerstandsvermogen uit op 3,63. Voor het structurele weerstands-
vermogen is de ratio 1,89. 
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, 
maken wij gebruik van onderstaande waarderingstabel, die in samen-
werking tussen de Universiteit Twente en het Nederlands Adviesbureau 
voor Risicomanagement (NAR) is opgesteld. 
 
Ratio weerstandsver-
mogen 

Waardering weerstandsver-
mogen 

> 2,0 
1,4 - 2,0 
1,0 - 1,4 
0,8 - 1,0 
0,6 - 0,8 
< 0,6 

Uitstekend 
Ruim voldoende 
Voldoende 
Matig 
Onvoldoende 
Slecht 

 
Getuige de waarderingstabel is de ratio incidentele weerstandsver-
mogen van onze gemeente ruim voldoende. Het structurele weer-
standsvermogen is ten opzichte van vorig jaar gedaald. De grens voor 
het minimale structurele weerstandsvermogen is bepaald op 1,00. 
Voor incidentele risico’s is deze vastgesteld op 1,25. Wij stellen voor 
dit zo te behouden. 
 
Structurele risico’s en weerstandscapaciteit 
In veel Nederlandse gemeenten worden de structurele risico’s bij het 
berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend 
naar een eenmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van 
het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een factor 
gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele posten voor 2,5 
maal hun waarde meetellen. Er ontstaat dan een gecorrigeerd inciden-
teel risico van ca. € 3.000.000 met een weerstandsratio van 2,5, het-
geen uitkomt op een score uitstekend.  
 
Financiële Kengetallen 
Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de 
horizontale controle door de Provinciale Staten en de raad op de finan-
ciële positie van de gemeente. Daarnaast bestaat onder raadsleden 
behoefte aan inzicht in de financiële sturingsruimte en financiële posi-
tie. In de afgelopen jaren zijn vervolgens verschillende wijzigingen 
doorgevoerd met als doel de horizontale verantwoording en het verti-
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cale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker 
en transparanter te maken. Recent signaleerde de Adviescommissie 
Vernieuwing BBV, dat de financiële informatie die de raad krijgt nog 
altijd technisch en complex is. De commissie doet in dat kader meer-
dere aanbevelingen waaronder het voorschrijven van een set van 
specifieke kengetallen in het BBV.  
Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar 
meer transparantie. Daarmee wordt beoogd de raad in staat te stellen 
gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en de baten en 
de lasten van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding 
tussen de verschillende aspecten die de raad en in hun beoordeling 
van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord 
oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage 
aan hun kaderstellende en controlerende rol. 
 
Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële 
positie 
Kengetallen zijn getallen, die de verhouding uitdrukken tussen bepaal-
de onderdelen van de begroting of de balans en die kunnen helpen bij 
de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Deze ken-
getallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de 
gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen 
dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weer-
baarheid en wendbaarheid. De kengetallen worden gezamenlijk opge-
nomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, 
omdat deze paragraaf weergeeft hoe solide de begroting is en in hoe-
verre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. De genoem-
de kengetallen en de plaats op de begroting helpen de raadsleden bij 
het verkrijgen van verantwoord inzicht in en het beoordelen van de 
financiële positie. Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie 
moeten worden beoordeeld is voorbehouden aan het horizontale con-
trole- en verantwoordingsproces van de betrokken gemeente. Met het 
oog daarop wordt voorgeschreven dat het college van burgemeester 
en wethouders in de begroting en jaarrekening een beoordeling geeft 
van de kengetallen in hun onderlinge verhouding in relatie tot de fi-
nanciële positie. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als 
normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de 
provincies of het Rijk. Voor de beoordeling van de financiële positie is 
het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt 
gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belasting-
capaciteit komt tot uitdrukking of een gemeente over voldoende struc-

turele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele 
baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote 
en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solva-
biliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans. 
 
Financiële Kengetallen jaarreke-
ning 2016 

Niet 
voldoende Matig Voldoende 

Netto Schuldquote 
 (excl. verstrekte leningen) 

    

Netto Schuldquote 
(incl. verstrekte leningen) 

   

Solvabiliteitsratio    

Grondexploitatie    

Structurele Exploitatieruimte    

Belastingcapaciteit meerpersoons-
huishoudens ten opzichte landelijk 
gemiddelde 

   

OZB Belastingcapaciteit  meerper-
soonshuishoudens ten opzichte van 
artikel 12 norm 

   

 
Hieronder wordt per kengetal weergeven welke verhouding wordt 
uitgedrukt. 
 
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle ver-
strekte leningen 
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto 
schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte 
van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de ren-
telasten en de aflossingen op de exploitatie.  
 
Netto Schuldquote in % Rekening 

2015 
Begroting 
2016 

Rekening 
2016 

excl. verstrekte leningen 
incl. verstrekte leningen 

-35 
-35 

-38 
-37 

-64  
-64  

 
De bovenstaande tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en 
aflossingen op de gemeentelijke exploitatie. Mede omdat Ouder-Amstel 
geen vaste schulden heeft en ook geen leningen doorgeleend heeft, 
zijn de exploitatiebaten en de financiële bezittingen ruim voldoende om 
alle financiële schulden en verplichtingen te voldoen. Dit komt tot 
uiting in het negatieve kengetal.  
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In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat 
wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als vol-
doende kan worden bestempeld tussen 100% en 130% als matig en 
boven 130% als onvoldoende. 
Wij stellen voor om deze normering te hanteren. 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is 
aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabili-
teitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van 
weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indi-
catie over de financiële positie van een gemeente. De solvabiliteitsratio 
drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale 
vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in 
staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 
 
ratio in % Rekening 

2015 
Begroting 
2016 

Rekening 
2016 

Solvabiliteit Ouder-Amstel 72 71 61 

 
Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen 
bestaat, dan is een gemeente voldoende solvabel. Is het kengetal voor 
solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen aanwe-
zig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld. 
 
Grondexploitatie 
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact 
kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien ge-
meenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen 
voor een (toekomstige) woningbouwproject, hebben zij een schuld. Bij 
de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te 
weten of deze schuld kan worden afgelost, wanneer het project wordt 
uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld 
worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de 
grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale 
(geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouw-
grond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is 
dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is 
of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. 
Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die 
worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en 
dus een lagere solvabiliteitsratio. 

 
ratio in % Rekening  

2015 
Begroting 
2016 

Rekening 
2016 

Grondexploitatie Ouder-Amstel 4 4 4  

 
Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De boekwaarde van de 
gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de 
vraag en aanbod van woningbouw en/of m2-bedrijventerrein. Het is 
van wezenlijk belang wat de te verwachten vraag zal zijn. De boek-
waarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen 
heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog 
terugverdiend te worden. Wij stellen voor om in Ouder-Amstel een 
maximale norm van 10% te hanteren. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te 
kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele 
baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB. 
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, 
doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten 
en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percen-
tage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structu-
rele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dek-
ken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de finan-
ciële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke struc-
turele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of 
welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de 
lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang 
worden bezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe 
bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploi-
tatie ruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in 
de mogelijkheid tot hogere baten. 
 
ratio in % Rekening 

2015 
Begroting 
2016 

Rekening 
2016 

Structurele Exploitatie ruimte 1,03 1,26 1,26 

 
In het financieel toezicht wordt de begroting van een gemeente langs 
de lat gelegd die geldt voor artikel 12-gemeenten. Voor het bedrag 
voor onvoorzien bij artikel 12-gemeenten wordt uitgegaan van de 
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vuistregel, die ook de Commissie BBV acceptabel vindt, van 0,6% van 
de som van de uitkering Gemeentefonds (algemene uitkering (AU) plus 
integratie- en decentralisatie-uitkeringen) en de ozb-capaciteit.  
Een gemeente zou in de begroting dit bedrag aan ruimte moeten ra-
men om structurele tegenvallers op te kunnen vangen. Wij zetten de 
structurele ratio af tegen de genoemde 0,6%. 
De normering is dan: 
Voldoende  Structureel ratio hoger dan 0,6% 
Matig   Structureel ratio tussen 0% en 0,6% 
Onvoldoende Structureel ratio kleiner dan 0% 
De structurele exploitatieruimte is dan ook als onvoldoende aan te 
merken. Belangrijke oorzaken zijn te vinden in verlaging van de rijks-
uitkering sociaal domein en eigen bijdrage via CAK, terwijl de kosten 
van het sociaal domein gelijk blijven. Andere oorzaken zijn verminde-
ring van mogelijkheden om overhead toe te rekenen aan de projecten 
als gevolg gewijzigde regelgeving van de BBV. 
 
Belastingcapaciteit 
De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. 
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen 
van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan 
worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Op voorstel van de 
stuurgroep die naar aanleiding van het advies door de Commissie 
vernieuwing BBV is ingesteld, is ervoor gekozen om de belastingcapa-
citeit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. In de eerste 
plaats is voor een landelijk gemiddelde gekozen omdat over het alge-
meen geen maximum is gesteld aan belastingentarieven. Daarnaast 
geeft een gemiddelde meer inzicht in de betekenis van de belastingca-
paciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt 
aan een maximaal te heffen tarief en worden deze gemiddelden ook 
onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er 
vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en andere belanghebbende 
om inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten. 
Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de 
hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reini-
gingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en 
afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, 
maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belas-
tingcapaciteit die niet benut wordt). Bij de beoordeling van de kenge-
tallen die moet worden opgenomen, kan worden vermeld welke ruimte 
er is ten opzichte van het maximaal te heffen tarief. De mate waarbij 

een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaar-
heid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente te maken 
heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de 
structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er 
minder ruimte om te kunnen bijsturen.  
 
Landelijke Normering 
Belastingcapaciteit  
Meerpersoonshuishoudens 

Rekening 
2015 

Begroting 
2016 

Rekening 
2016 

Totaal woonlasten gezin 
Gemiddelde woonlasten landelijk  
(vorig jaar) 
Woonlasten in % landelijk 

€ 743 
€ 704 

 
106% 

€ 738 
€ 716 

 
103% 

€ 738 
€ 723 

 
102% 

 
Er is geen landelijke normering bekend. Wij stellen voor om als refe-
rentie norm 100% te hanteren. Voor Ouder-Amstel is de beoordeling: 
 
Voldoende  Structureel ratio lager dan 100 % 
Matig   Structureel ratio tussen 100% en 110%  
Onvoldoende Structureel ratio hoger dan 110% 
 
De woonlasten in Ouder-Amstel zijn voor deze norm als matig te clas-
sificeren. 
 
Een belangrijk onderdeel van de woonlasten is de OZB. Doordat de 
gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ouder-Amstel hoger is dan het 
landelijke gemiddelde heeft dit een negatieve invloed op deze ratio. 
 
Onbenutte OZB capaciteit woningen 
De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte 
belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerende-zaakbelas-
tingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit, omdat voor het riool-
recht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van 
volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente rela-
tief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte 
belastingcapaciteit voor woningen is, wordt de geraamde opbrengst 
van de onroerendezaakbelastingen woningen vergeleken met de op-
brengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de 
artikel 12-status in aanmerking te komen. 
Dit percentage is voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,1889%. 
Als we dit percentage toepassen op de WOZ-waarde van woningen in 
de gemeente en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in 
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de begroting geraamde opbrengst in 2016, levert dat op dat de ge-
meente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen heeft van 
€ 1.680.000. 
Artikel 12 Normering woningen 
Onbenutte Belastingcapaciteit 
woningen in % 

Rekening 
2015 

Begroting 
2016 

Rekening 
2016 

 98% 106% 106% 

 
Als eigen normering stellen wij de volgende beoordeling voor: 
Voldoende  Structureel ratio hoger dan 10% 
Matig   Structureel ratio tussen 0% en 10%  

Onvoldoende Structureel ratio kleiner dan 0% 
 
Opvallend is het verschil tussen de landelijke normering en de artikel 
12-normering. In de artikel 12-normering wordt 0,1889% als OZB-
percentage opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2016 
0,0916%. Het verschil van 0,0973% geeft dan ook de onbenutte be-
lastingcapaciteit woningen weer. 
 
 
 

  



    107 

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
De gemeente Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 26,15 km² en 
kent de nodige kapitaalgoederen voor de infrastructuur en de gebou-
wen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in 
deze paragraaf aandacht besteed aan het onderhoud van de kapitaal-
goederen wegen, water, riolering, plantsoenen, openbare verlichting, 
kunstwerken en gebouwen. Het onderhoud van de kapitaalgoederen 
wordt in het algemeen planmatig uitgevoerd, aan de hand van een 
specifiek beheerplan. Het beleid voor het onderhoud van deze kapi-
taalgoederen is vastgelegd in beheerprogramma’s. 
 
Beheerprogramma Jaar van 

vast-
stelling 

Onderhoudsplan Wegen 2010-2016 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2016 
Rioolbeheerplan 2010-2016 
Beheerplan openbare verlichting 2009-2016 
Beheer- en onderhoudsplan kunstwerken 2016-2025 
Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2011-2019 
Integraal Beheer Openbare Ruimte  

2009 
2010 
2009 
2008 
2016 
2010 
2012 

 
In deze beheerprogramma’s is omschreven welke werken in het kader 
van het groot onderhoud worden uitgevoerd. Door het onderhoud 
planmatig uit te voeren ontstaat er geen achterstallig onderhoud. In 
het kader van harmonisatie in verband met de Duo+-samenwerking is 
gewacht met opstellen van nieuwe beheerplannen tot de organisatie 
staat. Dit zal in 2017 zijn opvolging krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Algemeen 
Totaaloverzicht uitgaven 2016 (exclusief eigen kosten gemeente) 
Omschrijving Budget 

2016 
Incl. wijzi-

ging 
Realisatie 

2016 
Wegen 
Water 
Riolering 
Plantsoenen en sport-
terreinen 
Openbare verlichting 
Bruggen en viaducten 
Gebouwen, inclusief 
schoolgebouwen 

1.029.000 
51.000 

331.000 
 

523.000 
216.000 
128.000 

 
134.000 

1.151.000 
51.000 

351.000 
 

585.000 
295.000 
123.000 

 
230.000 

1.832.000 
8.000 

343.000 
 

562.000 
289.000 
96.000 

 
191.000 

 
De totalen zoals genoemd in deze tabel, kunnen afwijken van de be-
dragen zoals hieronder vermeld. In de verantwoording per onderdeel is 
uitsluitend het daadwerkelijke onderhoud meegenomen. Kosten als 
telefoonkosten, adviezen aan derden, elektraverbruik, die niet als 
direct onderhoud kunnen worden beschouwd zijn hierbuiten gelaten. 
 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 
In het door uw raad vastgestelde IBOR-plan is aan de hand van beel-
den een afweging gemaakt tussen de gewenste kwaliteit en het be-
schikbare budget. Hierbij is gekozen voor de basiskwaliteit 'Heel en 
Veilig’. Op een aantal subonderdelen (straatmeubilair, bermen, bos-
plantsoen) is een lagere kwaliteit vastgesteld om met het huidige 
budget het onderhoud uit te kunnen voeren. 
 
3.2 Wegen 
Wettelijk kader 
Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, water-
schappen en provincies, in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de 
zorgplicht voor de wegverharding. Een belangrijk keurmerk voor de 
kwaliteit van wegen is de CROW (oorspronkelijk een afkorting van 
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek). 
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Beleidskader 
Meerjarenplanning/begroting  
Voor de periode 2015-2019 is een nieuw meerjarenplanning opgesteld. 
Daarin wordt ook een minder gedetailleerde planning voor de periode 
2020-2024 opgenomen. 
 
Verantwoording financiële consequenties in de rekening  
In de rekening 2016 zijn ten behoeve van het wegenonderhoud de 
volgende bedragen opgenomen: 
 
Omschrijving Budget 

2016 
Incl. wijzi-
ging 

Realisatie 
2016 

Groot onderhoud 
Klein onderhoud 

950.000 
80.000 

950.000 
80.000 

1.402.000 
82.000 

 
Geplande en uitgevoerde werkzaamheden 
In 2016 is de bestaande wegconstructie van de Van der Madeweg 
tussen het metrostation Van der Madeweg en de Diemerdreef vervan-
gen. Het totale projectbudget met verschillende assets is in totaal met 
ongeveer € 238.000 overschreden. De overschrijdingen zijn met name 
terug te vinden in de assets wegen en verkeer. Een groot deel in beide 
assets is te verklaren door de dubbele fasering in uitvoering. In over-
leg en op verzoek van de nood en hulpdiensten en de buurgemeenten 
Amsterdam en Diemen zijn de werkzaamheden uiteindelijk gefaseerd 
uitgevoerd. Daarnaast valt een gedeelte in de asset wegen te verkla-
ren door een aanpassing in het lengteprofiel die is doorgevoerd waar-
mee we de hoogteverschillen in de rijbaan hebben verholpen. 
 
De inboet van beplanting voor deze projecten is in het voorjaar van 
2016 uitgevoerd. 
Het groot onderhoud aan de Van der Madeweg is in 2016 uitgevoerd 
en na de zomer opgeleverd. Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd 
aan de wegverharding van de Randweg en Rozenburglaan. 
Na de opening van het Dorpshuis in september 2016 is begonnen met 
de herinrichting van het Dorpsplein en de omgeving. Deze werkzaam-
heden zijn in het najaar van 2016 afgerond. 
 
3.3 Water 
Het waterschap AGV baggert van 2014 tot en met 2017 de bij het 
waterschap in beheer zijnde watergangen in de gemeente Ouder-
Amstel. Conform de Waterwet is de eigenaar van een oever verplicht 

om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en indien nodig, af te 
voeren.  
In 2016 zijn er geen baggerwerkzaamheden in Ouder-Amstel uitge-
voerd. 
 
3.4 Riolering 
Wettelijk kader 
 Wet Milieubeheer  
 Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken 
 Waterwet 
 
Beheerprogramma 
Het beheerprogramma GBI-riolering wordt gebruikt om de actuele 
gegevens van de staat van onderhoud van de riolen bij te houden. Aan 
de hand van deze gegevens en de gewenste kwaliteitsnormen wordt 
een planning opgesteld voor het jaarlijkse onderhoud. 
 
Achterstallig onderhoud 
Er is wat de riolering betreft geen sprake van achterstallig onderhoud. 
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Verantwoording financiële consequenties in de rekening  
In de begroting 2016 zijn op grond van het Rioolbeheerplan 2010-
2015 de volgende bedragen opgenomen: 
 
Omschrijving 
 

Budget 
2016 

Incl. wijzi-
ging 

Realisatie 
2016 

Vervanging/renovatie 
hemelwaterriool 
Dorpsplein 
Hemelwater Van der 
Madeweg 
Inrichten grondwa-
termeetnet) 
Hemelwater Prins 
Bernhardlaan, duiker 
Koningin Wilhelmina-
laan 
Verbetering riool 
Ronde Hoep 
Onderhoud en 
schoonhouden riolen 
Onderhoud en repa-
raties pompen en 
gemalen 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

75.000 
 
 

68.000 

 
 

155.000 
 

28.000 
 

15.000 
 
 

22.000 
 

23.000 
 

107.000 
 
 

55.000 

 
 

80.000 
 

38.000 
 

21.000 
 
 

70.000 
 

18.000 
 

96.000 
 
 

80.000 

Totaal 143.000 
 

405.000
 

423.000 
 
Geplande werkzaamheden 
Bij de werkzaamheden in het Dorpshart zijn in het kader van groot 
onderhoud diverse werkzaamheden uitgevoerd. De hoofdriolering kon 
na onderzoek blijven liggen en is met een innovatieve methode 
schoongemaakt. 
Het vervangen van het hemelwaterriool Dorpscentrum is uitgevoerd als 
onderdeel van het integrale project van de herinrichting dorpsplein 
Duivendrecht. In de 2e nieuwsbrief 2016 is hiervoor een bedrag ge-
noemd van € 80.000. 
 
3.5 Plantsoenen 
Wettelijk kader 
 Flora- en faunawet 
 

Beleidskader Beheerprogramma 
Aan de hand van de gegevens uit GBI (digitale beheersysteem) en de 
vastgestelde kwaliteitsnormen volgens het IBOR (Integraal Beheer 
Openbare Ruimte), wordt het openbaar groen door Pantar onderhou-
den. Het onderhoud aan bomen in de openbare ruimte geschiedt in 
eigen beheer.  
 
Achterstallig onderhoud 
Er is wat de groenvoorziening betreft op enkele plekken sprake van 
verouderde beplanting in plantsoenen. Deze plekken worden wijkge-
richt vanuit het woninggroenproject weer vernieuwd, waarbij het me-
rendeel inmiddels is uitgevoerd. Ook het achterstallig onderhoud aan 
bomen is in kaart gebracht en is in de loop van 2016 gefaseerd aange-
pakt. 
 
Verantwoording financiële consequenties in de rekening 
Omschrijving 
 

Budget 
2016 

Incl. wijzi-
ging 

Realisatie 
2016 

Plantsoenonderhoud 
Klein onderhoud plant-
soenen 
Klein onderhoud sport-
terrein Wethouder 
Koolhaasweg 
Klein onderhoud sport-
terrein De Hoop 

229.000 
 

47.000 
 
 

46.000 
 

16.000 

279.000 
 

47.000 
 
 

58.000 
 

16.000 

277.000 
 

60.000 
 
 

59.000 
 

15.000 
Totaal 338.000 400.000 411.000 

 
Geplande werkzaamheden 
In 2016 is hoofdzakelijk aandacht besteed aan de uitgifte van de rest-
stukjes woninggroen. Het groot onderhoud aan de plantsoenen in de 
Bloemen- en Bomenbuurt in Duivendrecht is hierdoor uitgesteld naar 
2017. 
 
3.6 Openbare verlichting 
Wettelijk kader 
Er is met betrekking tot de openbare verlichting geen wettelijk kader. 
Wel zijn er richtlijnen en normbladen van de Nederlandse Stichting 
voor Verlichtingskunde (NSVV) en Agentschap NL, die verlichtingsni-
veau en lichtkleur koppelen aan veiligheid en duurzaamheid. Met in-
gang van september 2011 is de aangepaste norm ROVL-2011 in wer-
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king getreden. In het normblad is opgenomen, waaraan de openbare 
verlichting binnen de bebouwde kom minimaal moet voldoen. 
 
Beleidskader 
In 2008 is het beheerplan Openbare verlichting opgesteld. Daarnaast is 
in maart 2011 door de raad besloten om de toepassing van Led-
verlichting in de openbare ruimte te versnellen. Tevens is afgesproken 
dat alle nieuwe projecten van Led-verlichting zullen worden voorzien. 
Begin 2016 is de vervanging van de openbare verlichting op de van 
der Madeweg, Randweg en Rozenburglaan afgerond. 
Hierbij zijn 106 conventionele armaturen vervangen voor Led-
verlichting. Tevens is deze verlichting dimbaar, waardoor desgewenst 
een dynamisch dimregime kan worden ingesteld tijdens de tijden dat 
er een minimaal verkeeraanbod is. Hierdoor is het mogelijk een grote-
re energiebesparing te realiseren in het kader van duurzaamheid. 
 
Versnelde uitrol 
In 2016 is Led-verlichting in het buitengebied van gemeente Ouder-
Amstel geplaatst. Hier zijn 84 conventionele armaturen vervangen. 
Hierdoor zijn alle openbare verlichtingsarmaturen in het buitengebied 
Led-armaturen. Deze vervanging heeft geresulteerd in een minder 
storingsgevoelige openbare verlichting in het buitengebied. Hierdoor 
kunnen we de sociale - en verkeersveiligheid beter waarborgen.  
 
Beheerprogramma 
Het beheerprogramma GBI-OV wordt gebruikt om de actuele gegevens 
van de staat van onderhoud van de openbare verlichting bij te houden. 
Aan de hand van deze gegevens en de gewenste kwaliteitsnormen 
wordt vervolgens een planning opgesteld voor het jaarlijkse onder-
houd. 
 
Achterstallig onderhoud 
Er is wat de openbare verlichting betreft geen sprake van achterstallig 
onderhoud. 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwoording financiële consequenties in de rekening 
Omschrijving 
 

Budget 
2016 

Incl. wijzi-
ging 

Realisatie 
2016 

Groot onderhoud 
Klein onderhoud (inclu-
sief vervangen lampen) 

85.000 
 

92.000 

164.000 
 

92.000 

153.000 
 

94.000 
Totaal 177.000 256.000 247.000 

 
3.7 Bruggen en viaducten 
Wettelijk kader 
Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, water-
schappen en provincies in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de 
zorgplicht voor de wegverharding en derhalve tevens voor de kwaliteit 
van bruggen en viaducten. Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit 
van wegen, bruggen en viaducten is de CROW. 
 
Beleidskader  
In 2014 is het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken 2015-2025 
opgesteld. Vanuit het wettelijk kader zijn we als gemeente verplicht 
alle maatregelen te treffen, die veilig gebruik van kunstwerken garan-
deren.  
 
Geplande werkzaamheden 
In het kader van het groot onderhoud en voor de uitstraling van de 
Van der Madeweg zijn de kunstwerken voorzien van nieuwe geluids-
schermen. Bij het ontwerpen van de geluidschermen zijn de scholen en 
stichting Oud Duivendrecht betrokken. 
De werkzaamheden aan de voegovergangen van de kunstwerken op de 
Van der Madeweg zijn tijdens het groot onderhoud aan de wegverhar-
ding in 2016 uitgevoerd en afgerond.  
 
Reguliere en-/of incidentele onderhoudswerkzaamheden 
Om het veilig gebruik van kunstwerken te garanderen en om achter-
stallig onderhoud te voorkomen zijn de jaarlijkse reguliere onder-
houdswerkzaamheden aan de in de gemeente aanwezige kunstwerken 
uitgevoerd. 
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3.8 Gemeentelijke gebouwen 
Wettelijk kader 
Voor het onderhoud aan de gemeentelijk gebouwen bestaat geen 
wettelijk kader. Op 1 januari 2015 is een wetswijziging ingegaan, 
waarbij de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpas-
singen ten behoeve van Primair Onderwijs overgaat van gemeenten 
naar schoolbesturen. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 schoolbe-
sturen in het PO volledig verantwoordelijk zijn voor het buitenonder-
houd en aanpassingen van schoolgebouwen. Hiermee worden de ver-
antwoordelijkheden gelijk geschakeld met die in het Voortgezet On-
derwijs met één uitzondering: Het Voortgezet Onderwijs mag onder 
voorwaarden investeren in nieuwbouw. Schoolbesturen in het Primair 
Onderwijs mogen dit niet.  
 
Beleidskader 
Wat de gemeentelijke gebouwen betreft beperkt het beleidskader zich 
tot het in 2010 vastgestelde onderhoudsplan 2011-2019.  
 
Achterstallig onderhoud 
Ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen is geen sprake van ach-
terstallig onderhoud.  
 
Verantwoording financiële consequenties in de begroting 
In de begroting 2016 zijn op grond van het Onderhoudsplan gemeen-
telijke gebouwen 2011-2019 de volgende bedragen opgenomen:  
 

Omschrijving 
 

Budget 
2016 

Incl. 
wijziging 

Realisatie 2016 

Groot onderhoud ge-
meentelijke gebouwen 
Regulier onderhoud 
gemeentelijke gebouwen 
 

 
134.000 

 
163.000 

 

 
230.000 

 
203.000 

 

 
191.000 

 
118.000 

 
Totaal 297.000 478.000 309.000 

 
Geplande werkzaamheden 
In 2016 zijn in de Bindelwijk onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
Dit betreft schilderwerk en werkzaamheden ten behoeve van de bepla-
ting en verlichting. In de Bindelwijk zijn tevens de doucheruimten 
gerenoveerd, waarbij het tegelwerk is vervangen. 
In het gemeentehuis is - naast het geplande schilderwerk en onder-
houdswerkzaamheden aan de luchtbehandelingsapparatuur - een 
verbouwing uitgevoerd om het gemeentehuis mede geschikt te maken 
voor de medewerkers van Duo+. 
 
Een aandachtspunt met betrekking tot de gemeentelijke gebouwen 
blijft de toekomst van het Buurthuis Waver en d’ Oude school. 
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Paragraaf 4 Financiering 
Algemeen 
In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn de alge-
mene voorschriften voor het financieringsgedrag van gemeenten op-
genomen. De belangrijkste uitgangspunten zijn het bevorderen van 
een solide financiering, het verzekeren van de kredietwaardigheid en 
het beheersen van de renterisico’s. De voorschriften in de Wet Fido 
hebben betrekking op het aantrekken en uitzetten van gelden en op 
het beheer van de treasury.  
 
De beleidsmatige uitgangspunten van de financieringsfunctie zijn vast-
gelegd in de Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel en het 
Financieringsstatuut. In de Financiële verordening heeft uw raad de 
belangrijkste kaders aangegeven voor de uitoefening van de financie-
ringsfuncties.  
 
Op grond van de Wet Fido zijn gemeenten verplicht zowel in de begro-
ting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. Ook 
in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt een dergelijke 
financieringsparagraaf voorgeschreven. 
De paragraaf Financiering in de begroting geeft de beleidsplannen voor 
de treasuryfunctie aan voor de komende jaren en met name voor het 
eerstvolgende jaar.  
 
In de jaarrekening worden de resultaten van de beleidsvoornemens 
weergegeven.  
 
Rentevisie 
Ook het afgelopen jaar zijn wij in staat geweest de gemeentelijke 
activiteiten volledig met eigen middelen te financieren. Voor Ouder-
Amstel is met name de rente op uitgezette middelen van belang ge-
weest, aangezien er geen sprake is van aangetrokken geldleningen.  
Per 1 januari 2014 is het “schatkistbankieren” ingevoerd. De geldmid-
delen kunnen vanaf dat moment niet meer bij commerciële banken 
worden uitgezet, maar moeten bij het Rijk worden gedeponeerd (tegen 
een minimale rentevergoeding). 
De renteopbrengst wordt als baat in de begroting/jaarrekening ver-
antwoord. In de primitieve begroting werd nog rekening gehouden met 
een renteopbrengst van € 10.000. 

In 2016 is de rentevergoeding schatkistbankieren op nihil gezet. Hier-
door is de raming tussentijds naar beneden bijgesteld naar € 1.000.  
In de jaarrekening 2016 is uiteindelijk een renteopbrengst van € 10 
verantwoord.  
 
Risicobeheer 
Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat het uitzetten van midde-
len is toegestaan als “schatkistbankieren”. In het kader van het risico-
beheer is een viertal risico’s te onderscheiden, te weten: renterisico, 
kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico. 
 
a. Renterisico 
Bij de toerekening van rente door middel van kapitaallasten wordt 
uitgegaan van een gemiddelde rekenrente, de zogenaamde omslagren-
te. Deze omslagrente wordt berekend aan de hand van de rente van 
geldleningen, de rente van eigen financieringsmiddelen en het totaal 
van het geïnvesteerde vermogen. Aangezien momenteel geen gebruik 
gemaakt wordt van geldleningen, beperkt de berekening in de reke-
ning 2016 zich tot de laatstgenoemde categorieën. Voor de jaarreke-
ning vindt geen herberekening plaats van de omslagrente: het in de 
begroting gehanteerde rentepercentage wordt toegepast. Door de 
hantering van dit voor-calculatorisch rentepercentage ontstaat een 
calculatieverschil dat via het saldo kostenplaats kapitaallasten wordt 
verantwoord. 
In 2016 is er dus geen sprake geweest van enig renterisico door een 
langlopende schuldpositie. De in de Wet Fido vastgelegde rente-
risiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van 
renteaanpassingen bij de herfinanciering van leningen (relevant bij een 
schuld van minimaal € 2.500.000), speelt in Ouder-Amstel geen rol. 
Omdat er in Ouder-Amstel ook geen sprake is van vlottende schuld, 
heeft de gemeente evenmin te maken gehad met de verplichtingen uit 
hoofde van de kasgeldlimiet. 
 
b. Kredietrisico 
Kredietrisico’s bij het uitzetten van een overschot aan liquide middelen 
zijn met invoering van het verplichte schatkistbankieren niet meer aan 
de orde. 
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De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan 
de woningstichting Ouder-Amstel (nu Eigen Haard), de exploitant van 
verzorgingshuizen (Woonzorg Nederland) en particulieren. De daaraan 
verbonden verplichtingen zijn overgenomen door de Stichting Waar-
borgfonds Sociale Woningbouw (instellingen) en door de Stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen (particulieren). De gemeente heeft 
slechts een achtervangfunctie op het moment dat één van deze stich-
tingen in financiële problemen komt.  
Verder staat de gemeente (gedeeltelijk) borg voor een beperkt aantal 
geldleningen van lokale sportverenigingen. Hierop is een beperkt risi-
co, omdat de geldgever extra zekerheid heeft geëist. In de toelichting 
op de balans treft u een overzicht aan van alle gewaarborgde geldle-
ningen. 
 
c. Liquiditeitsrisico 
Voor het beheersen van de liquiditeitsrisico’s worden met enige regel-
maat beperkte liquiditeitsprognoses opgesteld. Deze prognoses worden 
onder andere gebruikt om tussentijds te kunnen bepalen in hoeverre 
de in de begroting geraamde rentebaten aanpassing behoeft. Door de 
invoering van schatkistbankieren en de lage rentevergoeding is het 
belang hiervan aanzienlijk beperkt. 
 
d. Koersrisico 
Koersrisico’s bij beleggingen in aandelen worden op grond van de Wet 
Fido beperkt, omdat uitzettingen in de vorm van aandelen niet zijn 
toegestaan. Alleen deelnemen in ondernemingen uit hoofde van de 
publieke taak is geoorloofd. Ouder-Amstel is, samen met de meeste 
andere gemeenten, aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeen-
ten. Koersrisico’s zijn hierbij niet aan de orde.  
 
Gemeentefinanciering 
De gemeente hanteert het systeem van integrale financiering. Dat wil 
zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen individuele investe-
ringen en de financiering daarvan. De totale rentelasten van de ge-
meente worden omgeslagen over alle investeringen met behulp van de 
zogenaamde renteomslag. Voor 2016 bedraagt dit rente-
omslagpercentage 1,75%. 
Alle gemeentelijke activiteiten worden volledig met eigen middelen 
gefinancierd. 
 

 
Rekening 
2014 

Rekening 
2015 

Rekening 
2016 

Algemene reserves 11.132.000 8.959.000 7.201.000 

Overige reserves 13.816.000 15.654.000 14.377.000 

Voorzieningen 3.864.000 5.316.000 6.219.000 

Beschikbare financieringsmiddelen 28.812.000 29.929.000 27.797.000 

Boekwaarde Activa 18.408.000 20.008.000 19.809.000 

Financieringssaldo 10.404.000 9.921.000 7.988.000 
 

 
Relatiebeheer 
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is al vele jaren de huisbankier 
van de gemeente. Alle geldstromen tussen het Rijk en de gemeenten 
lopen via de BNG en een rekening bij deze bank is derhalve min of 
meer noodzakelijk. Daarnaast beschikt de gemeente over een rekening 
bij de Rabobank. 
 
Kasbeheer 
Het kasbeheer omvat het beheer van de geldstromen en de daaruit 
voortvloeiende saldi. Op de lopende rekening wordt het saldo aange-
houden voor het dagelijkse betalingsverkeer. Vanaf 2014 maakt het 
schatkistbankieren onderdeel uit van het kasbeheer. 
 
Schatkistbankieren 
In principe moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden 
aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is 
het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de 
omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal bui-
ten de schatkist mag worden gehouden. Voor Ouder-Amstel is dat 
€ 250.000. Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer 
te vereenvoudigen. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen 
die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aange-
houden. In 2016 hebben geen overschrijdingen plaats gevonden van 
het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting 
van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwarta-
len 2016 is geweest. 
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2016 
 
Drempelbedrag 250.000    

  Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4 
Kwartaalcijfer, op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

184.000 177.000 161.000 178.000 

Ruimte onder het drempel-
bedrag 

66.000 73.000 89.000 72.000 

Overschrijding van het 
drempelbedrag 

- - - - 

(1) Berekening drempelbedrag  2016 
Begrotingstotaal 2016 27.605.000    
Het deel van het begro-
tingstotaal dat kleiner of 
gelijk is aan € 500 miljoen 

27.605.000    

Drempelbedrag 250.000    
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist  
aangehouden middelen 
  Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4 
Som van de per dag buiten 
's Rijks schatkist aange-
houden middelen  

16.773.000 16.094.000 14.818.000 16.366.000 

Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 
Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

184.000 177.000 161.000 178.000 

Administratieve organisatie en informatievoorzie-
ning 
Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie moeten de admini-
stratieve organisatie en informatievoorziening goed geregeld zijn.  
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Paragraaf 5  Bedrijfsvoering 
 
Algemeen 
2016 Is het jaar waarin Duo+ is gestart. Dit betekent dat alle bedrijfs-
voering door Duo+ wordt uitgevoerd. Voor de bedrijfsvoering betekent 
dit, dat het werk opnieuw wordt ingericht. Waar "couleur locale" een 
belangrijk uitgangspunt is van de samenwerking in Duo+, geldt voor 
bedrijfsvoering ten slotte, dat dit de interne processen betreft. Juist 
hier is meerwaarde te behalen door samenwerking. 
2016 werd een uitdagend jaar. Een jaar waarin we onze weg nog 
moesten vinden. Alle inzet was erop gericht om door samen te werken 
een beter product te bieden, gerelateerd aan de 3 K's: lagere kosten, 
hogere kwaliteit en lagere kwetsbaarheid. 
 
Samenwerking met andere gemeenten 
De regelgeving rond de kwaliteitscriteria VTH taken (Vergunning, 
toezicht en handhaving op het gebied van de Wet Algemene bepa-
lingen Omgevingsrecht) is niet door de Kamer aanvaard, zoals aan-
vankelijk was verwacht. Hiermee zijn de gevolgen van deze wet voor 
individuele gemeenten gering en hoeft hier geen rekening mee gehou-
den te worden in de gemeentelijke samenwerking. 
 
Op het gebied van het sociaal domein wordt op regionaal niveau en in 
Duo+-verband samengewerkt. De eigen verantwoordelijkheid van de 
gemeente, die staat voor zijn taken en zijn eigen beleidskeus, is daar-
bij uitgangspunt. 
 
Doelmatigheid/doeltreffendheid 213a Gemeentewet 
Volgens de in 2003 door de raad vastgestelde “Verordening voor peri-
odiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltref-
fendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente 
Ouder-Amstel”, meldt het college jaarlijks in deze paragraaf welke 
onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid zijn uitgevoerd.  
In 2016 heeft de focus gelegen op de vorming van Duo+. Met de uit-
voeringsorganisatie zullen de werkprocessen nieuw en efficiënt worden 
ingericht. Ook van het beleidsdeel, dat zelfstandig blijft, zullen de 
werkprocessen opnieuw worden ingericht.  
 
 

Personeel 
Organisatieontwikkeling 
Collectief/individueel opleiden 
2016 Was een jaar van verandering. Dit betekent dat medewerkers 
veel energie hebben gestoken in het eigen maken van de nieuwe 
werkwijze, het samen werken met een partnerorganisatie. Hiertoe is 
ook ondersteuning aangeboden middels trainingen. Dit heeft veel tijd 
van de medewerkers gekost, waardoor er weinig ruimte was voor 
andere individuele ontwikkeling. Wel zijn waar nodig opleidingen ge-
volgd in het kader van de ontwikkelingen in het vakgebied. 
 
Mobiliteit 
De samenwerking tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel heeft in 
2016 haar definitieve vorm gekregen. Het betrof hier voornamelijk het 
verplaatsen van uitvoerende functies en functies uit de bedrijfsvoering. 
Alleen de beleidsrijke functies en enkele ondersteunende functies zijn 
achtergebleven in Ouder-Amstel. Geconstateerd is dat het takenpakket 
binnen Ouder-Amstel sterk uitbreid, als gevolg van de vele ruimtelijke 
ontwikkelingen en de groei op termijn van het inwonertal. In december 
heeft de raad dan ook ingestemd met formatie-uitbreiding om een en 
ander mogelijk te maken. 
 
In 2016 is één persoon met pensioen gegaan. Deze functie is opnieuw 
ingevuld.  
Er is in 2016 gewerkt met de geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden, 
zoals deze in de onderhandelingen naar Duo+ met het (bijzonder) 
georganiseerd overleg zijn afgesproken. Een begin is gemaakt met 
verdere ontwikkelingen van deze arbeidsvoorwaarden-harmonisatie. 
 
ICT 
Het afgelopen jaar was voor de organisatie veelal leren omgaan met 
alle nieuwe ICT-middelen, die beschikbaar zijn gesteld. Vernieuwingen 
moesten landen en geadopteerd worden. Wij hebben veel tijd geïnves-
teerd om medewerkers hierbij te helpen. Voor de grote kernapplicaties 
(VTH, Burgerzaken, Sociale Domein, Financiën, BOR, et cetera) heb-
ben wij voor de harmonisatie aanbestedingen gestart.  
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Verder zijn op het gebied van de ICT-infrastructuur de wifi en het 
netwerk over alle locaties heen gelijk getrokken. In één omgeving 
kunnen de Duo+-gemeenten alles raadplegen: BAG, BGT, WOZ en nog 
veel meer gegevens, gecombineerd met luchtfoto's en HD cyclorama-
foto's. 
 
Inkoop 
In 2016 is met advies van de stichting RIJK zorgvuldig omgegaan met 
de inkooptrajecten. Waar mogelijk is meegedaan aan gezamenlijke 
inkooptrajecten.  
 
Bedrijfsinterne Milieuzorg en social return 
In het inkoopbeleid wordt aan duurzaamheid steeds aandacht besteed. 
Naast de inkoop van groene stroom wordt er groen gas door middel 
van “groencertificaten” ingekocht. Ook wordt aandacht besteed aan de 
afvalstromen binnen de gemeentelijke gebouwen, waarbij de nadruk 

ligt op het gemeentehuis. Net als bij de burgers vindt ook hier schei-
ding plaats van papier, plastic, chemisch afval en rest-/gft-afval.  
Geprobeerd is mee te doen met een tender voor de aanschaf van 
zonnepanelen. Dit heeft geresulteerd in budget om in 2017 zonnepa-
nelen te plaatsen op diverse gemeentelijke gebouwen. 
 
In de bedrijfsvoering houden wij rekening met onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheden. Dit betekent dat de gemeente actief stage-
plaatsen aanbiedt en mensen helpt bij het verder bekwamen op een 
vakgebied. Waar mogelijk worden mensen met een arbeidsachterstand 
in het werkproces betrokken. Ook bij inhuur van personeel of diensten 
wordt hiermee rekening gehouden. In 2017 wordt hiertoe een plan 
opgesteld. 
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Paragraaf 6 Verbonden Partijen 
 
Algemeen 
In deze paragraaf komen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisaties aan de orde, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk 
als een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Voor het heb-
ben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente 
een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Er is ook 
sprake van een financieel belang als eventuele financiële problemen bij 
de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. 
Het betreft hier deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, 
stichtingen, verenigingen en vennootschappen. Relaties met derden, 

waarbij de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel 
belang heeft, worden niet tot de verbonden partijen gerekend. 
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het 
hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang, als 
de middelen, die zij ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van 
faillissement van de verbonden partij en/of als eventuele financiële 
problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de 
gemeente.
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Gemeenschappelijke regelingen 
 
1. Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg 
Vestigingsplaats Hoofddorp 

 
Programma Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 

 
Openbaar belang / visie in 
relatie tot realisatie doel-
stellingen in de begroting 

Bestuurlijke samenwerking en de verdere versterking van de bestuurlijke samenhang in het belang van een evenwichti-
ge ontwikkeling van het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten. Overleg voeren samen met partners 
Metropoolregio Amsterdam, Stadsregio/Vervoerregio, provincie Noord-Holland en andere. 
 

Deelnemers De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen. 
 

Samenstelling Algemeen 
bestuur en dagelijks 
bestuur, stemverhouding 
 

Regiegroep (burgemeesters), Domein-overleggen (wethouders), Plenair overleg (colleges), secretarissenoverleg. 
 

Risico’s 
 

Zeer gering 

Ontwikkelingen in het 
begrotingsjaar 
 

De gemeente De Ronde Venen (provincie Utrecht) is in 2016 formeel toegetreden tot het AM-overleg 

Financiën  Rekening 2015 Begroting 2016 rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 1.400 1.750 1.400 

Jaarresultaat -8.929 3.400 8.575 

Eigen Vermogen 31/12 23.243 Niet beschikbaar 31.818 

Vreemd Vermogen 0 Niet beschikbaar 0 
 

Ontwikkelingen / beleids-
voornemens 
 

  

Rapportages 
 

- Jaarverslag 2015 
- jaarrekening 2016 
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2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
Vestigingsplaats 
 

Amsterdam 

Programma Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 
Openbaar belang / visie 
in relatie tot realisatie 
doelstellingen in de 
begroting 

Een doelmatige aanpak bij crises en rampen en de voorbereiding hierop door een intensieve samenwerking tussen brand-
weer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gemeenten en het Openbaar Ministerie. 
Begrippen als regionale aanpak, multidisciplinaire samenwerking, bestuurlijke samenwerking en daadkracht staan daarbij 
centraal. Lokale brandweerzorg wordt geleverd door de regionale brandweer (werkmaatschappij van de Veiligheidsregio). 
 

Deelnemers De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
 

Samenstelling Algemeen 
bestuur en dagelijks 
bestuur, stemverhou-
ding 

Ouder-Amstel wordt in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester. 
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur is vereist volgens artikel 11 lid 1 van de Wvr en volgt uit de wettelijke taken 
van de burgemeester. De besturen van de Veiligheidsregio zijn identiek van samenstelling vanwege het beperkte aantal deel-
nemers (6). Bestuurlijk gezien heeft elke gemeente in principe evenveel gewicht, iedere deelnemende gemeente heeft één 
stem. Afgemeten naar inwoners heeft Ouder-Amstel verhoudingsgewijs veel invloed. Wel is vastgelegd dat de stem van de 
voorzitter (burgemeester van Amsterdam) doorslaggevend is volgens artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling. 
 

Risico’s De algemene reserves van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) vormen op dit moment de buffer voor risico’s 
van de VrAA. In 2013 is onderzocht hoe hoog het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio zou moeten zijn. Het Veilig-
heidsbestuur heeft voorgesteld voor de beoordeling van risico’s de normering van het weerstandsvermogen op een ratio 
tussen de 1 en de 1,4 te zetten. De ratio van het weerstandsvermogen staat op 1.03 en blijft het daarmee binnen de gestelde 
grenzen. 
 

Ontwikkelingen in het  
begrotingsjaar 
 

Geen bijzonderheden 

Financiën Een eventueel nadelig saldo wordt, voor zover dat niet op een andere wijze kan worden gedekt, omgeslagen over deelne-
mende gemeenten. Met betrekking tot de regionale brandweer wordt met de individuele deelnemers een dienstverlenings-
overeenkomst (DVO) afgesloten, waarin de jaarlijkse bijdrage (kosten) wordt vermeld. Naast de bijdrage ten behoeve van de 
regionale brandweer worden tevens bijdragen verstrekt voor het Veiligheidsbureau, de GHOR en het project Gemeentelijke 
processen. Het totaal van de eigen bijdragen van de gemeente Ouder-Amstel aan de Veiligheidsregio bedraagt: 
 

 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 613.300 654.000 551.000 

Jaarresultaat 803.000 Niet beschikbaar 378.000 

Eigen vermogen 13.589.000 Niet beschikbaar 15.036.000 

Vreemd Vermogen 57.572.000 Niet beschikbaar 44.114.000 
 

Rapportages 
 

Concept jaarrekening 2016 
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3. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland 
Vestigingsplaats 
 

Amstelveen 

Programma 
 

Programma 2 Ruimte 

Openbaar belang / visie in 
relatie tot realisatie doel-
stellingen in de begroting 

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van 
een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is 
afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. 
 

Deelnemers Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-
Amstel. 
 

Samenstelling Algemeen 
bestuur en dagelijks be-
stuur, stemverhouding 

Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en 
bestuurders uit de gemeente Amstelveen, Amsterdam, stadsdeel Oost en Zuid-Oost, Diemen en Ouder-Amstel. Het 
dagelijks bestuur wordt gevormd door de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland en twee aangewezen be-
stuurders van een gemeente, niet komend uit dezelfde gemeente. Bij een stemming tellen alle stemmen even zwaar. 
 

Risico’s Vanwege bezuinigingen wordt gezocht naar mogelijkheden om deze deels op te vangen door het verhogen van inkom-
sten. Hiervoor is het project “verbreden aanbod, verhogen inkomsten”. Als er onvoldoende inkomsten worden gegene-
reerd zal dit ten koste gaan van het programma. 
 

Veranderingen in het 
begrotingsjaar 
 

De ambities van het Groengebied staan in de Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en in het bijbehorende Uitvoe-
ringsprogramma. Beiden zijn eind 2009 vastgesteld door het AB. Hierin zijn de volgende speerpunten voor de komende 
jaren benoemd: 
• behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal; 
• beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het gebied voor de regio; 
• versterken van de relatie tussen stad en land. 
Het reguliere programma van het recreatieschap voor 2016 is voor het grootste deel conform de planning en begroting 
uitgevoerd. Aan het jaarlijks beheer wordt minder tijd besteedt, in afwachting van de uitkomsten van het proces be-
heerversobering. Dit vormt de grootste afwijking op het reguliere jaarlijkse programma. Er wordt intensief gezocht naar 
externe financiering om de deelnemerskosten beperkt te houden. 
 

Financiën  
 Rekening 2015 Begroting 2016 rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 56.324 56.200 66.488 

Jaarresultaat 113.299 -212.317 252.124 

Eigen Vermogen  (31/12) 3.044.861 Niet beschikbaar 3.296.985 

Vreemd Vermogen 2.709.610 Niet beschikbaar 2.948.987 
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3. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland 
Ontwikkelingen/ beleids-
voornemens 
Rapportages Concept jaarrekening 2016 
 
4. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden 
Vestigingsplaats 
 

Hoofddorp 

Programma 
 

Programma 1 Sociaal 

Openbaar belang / visie in 
relatie tot realisatie doel-
stellingen in de begroting 
 

Een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en begeleiding van uitkeringsgerechtigden met een arbeids-
beperking naar werk. 

Deelnemers De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
 

Samenstelling Algemeen 
bestuur en dagelijks 
bestuur, stemverhouding 
 

Het bestuur bestaat uit verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten. Amstelveen en Haarlemmeer 
hebben twee stemmen, de overige gemeenten één. Per 1 januari 2017 is de GR aangepast.  

Risico’s Per 1 juli 2016 is AM Groep omgevormd naar AM match.  
In het kader van deze omvorming wordt een nieuwe risico-inventarisatie gemaakt waarmee de omvang van het weer-
standsvermogen wordt heroverwogen. Deze risico-inventarisatie zal in het tweede kwartaal van 2017 gereed zijn. Door 
deze ontwikkeling, het aanwezig zijn van voldoende eigen vermogen en het feit dat gemeenten via de GR garant staan 
voor de exploitatie van de AM Werkorganisatie/AM Groep is deze jaarrekening op basis van continuïteitsgrondslagen 
opgesteld. 
 

Ontwikkelingen in het 
begrotingsjaar 
 

De organisatie is omgevormd van traditionele sociale werkvoorziening naar moderne intermediair die mensen, die niet 
vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden, helpt betaald werk bij reguliere bedrijven te vinden. 
 

Financiën 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt bepaald naar rato van het aantal uit de gemeente afkomstige werknemers die 
op 31 december van het betreffende jaar bij het werkvoorzieningsschap zijn geplaatst. 
 

 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 299.061 339.861 301.612 

Jaarresultaat 337.000 Niet beschikbaar 518.000 

Eigen Vermogen (31/12) 7.165.000 Niet beschikbaar 7.539.000 

Vreemd Vermogen 1.508.000 Niet beschikbaar 1.869.000 
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4. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden 
Ontwikkelingen / beleids-
voornemens 
 

Vanaf 2018 zal Ouder-Amstel een bijdrage moeten gaan betalen in de financiering van de trajecten. Tot 2018 wordt deze 
bijdrage vanuit de reserve betaald. 

Rapportages 
 

(Concept)jaarstukken AM Match 2016 

 
5. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland 
Vestigingsplaats 
 

Amstelveen  

Programma 
 

Programma 1 Sociaal 

Openbaar belang / visie in rela-
tie tot realisatie doelstellingen in 
de begroting 

Een goede uitvoering van de taken gezondheidszorg zoals genoemd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsme-
de de ontwikkeling en versterking van het lokale en regionale volksgezondheidsbeleid. De uitvoering van de wet-
telijke taken publieke gezondheidszorg gebeurt door de GGD Amsterdam in opdracht van de gemeenschappelijke 
regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland. 
De GGD Amsterdam voert de volgende taken voor de GR OGZ Amstelland uit: 

- de jeugdgezondheidszorg, 0-19 jarigen; 
- infectieziektebestrijding, waaronder soa- aids- en tuberculosebestrijding; 
- technische hygiënezorg; 
- medische milieukunde; 
- openbare geestelijke gezondheidszorg; 
- epidemiologie, gezondheidsbevordering en preventie, en beleidsadvisering. 

 
Deelnemers De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen. 

De GR OGZ Amstelland maakt deel uit van de overkoepelende GR GGD Amsterdam-Amstelland. Deze overkoepe-
lende GR is in 2013 formeel ingericht om te voldoen aan de Wet publieke gezondheid waarin is vastgelegd dat alle 
gemeenten binnen een veiligheidsregio gezamenlijk een regionale GGD in stand moeten houden op dat schaalni-
veau.  
 

Samenstelling Algemeen bestuur 
en dagelijks bestuur, stemver-
houding 

Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR OGZ Amstelland worden gevormd door de verantwoordelij-
ke wethouders van de deelnemende gemeenten. 
Bij het nemen van besluiten door het AB brengen de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 
ieder één stem uit, de gemeente Amstelveen brengt vanwege haar inwonertal twee stemmen uit. Om het staken 
van de stemmen te voorkomen is in art. 8 lid 3 het inwonertal van de gemeenten als wegingsfactor benoemd. 
 

Risico’s  
Veranderingen in het begro-
tingsjaar 

Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe GR GGD Amsterdam-Amstelland. In 2016 hebben de gemeenteraden van 
Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ingestemd met het opheffen van de be-
staande GR GGD Amsterdam-Amstelland en met het gelijktijdig aangaan van de nieuwe gelijknamige GR GGD 
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5. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland 
Amsterdam-Amstelland. In deze nieuwe GR zijn Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder-
mishandeling) en het Centrum Seksueel geweld (CSG) ondergebracht via een dienstverleningsovereenkomst met 
de GGD Amsterdam. In deze nieuwe GR GGD Amsterdam-Amstelland is het aantal deelnemende leden uitgebreid 
naar zes (Amsterdam en de vijf Amstelland gemeenten).  
 

Financiën De verschuldigde eigen bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners. Uitzondering is de inspectie 
kinderopvang, waarbij verrekening plaatsvindt op basis van uitgevoerde inspecties per gemeente. 
 

 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 430.149 430.149 434.334 

Jaarresultaat 225.000 Niet beschikbaar 82.188 

Eigen Vermogen 806.763 Niet beschikbaar 788.953 

Vreemd Vermogen 581.193 Niet beschikbaar 586.185 
 

Ontwikkelingen / beleidsvoor-
nemens 
 

 

Rapportages -  (Concept) Jaarrekening 2016 
 

  



    124 

 
6. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam 
Vestigingsplaats 
 

Amsterdam 

Programma 
 

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 

Openbaar belang / visie in 
relatie tot realisatie doel-
stellingen in de begroting 

Behartiging van belangen, die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Am-
sterdam op de gebieden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, jeugdzorg, verkeer en vervoer, economische aangele-
genheden en milieu. 
 

Deelnemers De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, 
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. 
 

Samenstelling Algemeen 
bestuur en dagelijks be-
stuur, stemverhouding 
 

Regioraad, Dagelijks bestuur, portefeuille overleggen. 

Risico’s In het jaarverslag van de stadsregio wordt aangegeven hoe de risico’s in verhouding staan met het beschikbare weer-
standsvermogen. Slotconclusie is dat de reserves van de stadsregio toereikend zijn om de financiële risico’s te dekken. 
 

Veranderingen in het 
begrotingsjaar 
 

Dit is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten in de grootstedelijke regio Amsterdam. Tot 1 januari 2015 
had dit verband een wettelijke grondslag, op basis van WGR plus. Hiermee was sprake van een verplichtende samen-
werking en een verplichte uitvoering van de bij de wet toegekende taken. Per 1 januari 2017 is de SRA als samenwer-
kingsvorm komen te vervallen. De gemeenschappelijke regeling is omgevormd tot een samenwerking op het gebied van 
verkeer en vervoer: de vervoerregio. 
 

Financiën 
 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 29.634 30.000 29.634 

Jaarresultaat 640.450 793.000 Niet beschikbaar 

Eigen Vermogen 7.623.920 9.485.000 Niet beschikbaar 

Vreemd Vermogen 241.953.508 Niet beschikbaar Niet beschikbaar 

Ontwikkelingen / beleids-
voornemens 
 

De Stadsregio heeft zich omgevormd tot Vervoerregio. De taken Economie, Wonen, Toerisme en Duurzaamheid zijn 
ondergebracht bij de Metropoolregio Amsterdam. 

Rapportages Jaarrekening 2016 
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7. Gemeenschappelijke regeling commissie voor milieu Amstelland-de Meerlanden 
Naam en vestigingsplaats 
 

Uithoorn 

Programma 
 

Programma 2  

Openbaar belang / visie in relatie 
tot realisatie doelstellingen in de 
begroting 

Deze samenwerking is begin 2016 opgeheven. Dit is een logische stap aangezien een deel van de activiteiten 
onder is gebracht bij de Omgevingsdienst en een deel door Duo+ gedaan zal worden. Momenteel is men bezig 
met de financiële afwikkeling (herverdeling van de overgebleven gelden). 
 

Deelnemers De deelnemende gemeenten waren: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.  
 

Samenstelling Algemeen bestuur 
en dagelijks bestuur, stemverhou-
ding 

Er was een gemeenschappelijke commissie, die bestond uit de leden van de colleges van burgemeester en 
wethouders van de deelnemende gemeenten, die belast zijn met milieutaken (RMO-B). Daarnaast was er een 
ambtelijk overleg dat bestond uit de afdelingshoofden/leidinggevenden (RMO-A) en waren er werkgroepen 
waarin de vakspecialisten zitting hebben. De deelnemende gemeenten hadden ieder gelijk stemrecht. 
 

Risico’s  
Veranderingen in het begrotings-
jaar 
 

 
 

Financiën In de jaarrekening is vastgesteld dat er een bedrag van € 38.345,00 terug zal vloeien naar Ouder-Amstel.  
Ontwikkelingen / beleidsvoorne-
mens 
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8. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland 
Vestigingsplaats 
 

Amstelveen 

Programma Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 
 

Openbaar belang / visie in relatie 
tot realisatie doelstellingen in de 
begroting 

Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belas-
tingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het 
wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen.  
 

Deelnemers De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen. 
 

Samenstelling Algemeen bestuur 
en dagelijks bestuur, stemverhou-
ding 
 

Namens de deelnemende gemeenten is de portefeuillehouder Financiën lid van het bestuur. 

Risico’s Door de belastingtaak onder te brengen bij een grotere organisatie zijn de waarborgen voor de voortgang en 
kwetsbaarheid verbeterd. De bewaking van de financiële relaties vergt wel extra aandacht. 
Over het jaar 2016 is een voordelig resultaat van € 172.783 gerealiseerd. Dit is een trendbreuk ten opzichte van 
de eerste twee jaren van het samenwerkingsverband. Het tekort over 2013 is toen door de gezamenlijke ge-
meenten gedragen. Met het overschot van 2016 wordt het tekort van 2014, € 31.132, ruimschoots gecompen-
seerd en ontstaat een positief bedrijfsvoeringfonds van € 141.651. 
 

Veranderingen in het begrotings-
jaar 
 

Vanaf 1 januari 2016 is ook de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling 
 

Financiën  
 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 255.621 229.600 225.000 

Jaarresultaat Niet beschikbaar Niet beschikbaar 63.079 

Eigen Vermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar 0 

Vreemd Vermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar 0 
 

Rapportages (Concept)verantwoording 2016 
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9. Gemeenschappelijke regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) 
Vestigingsplaats 
 

Zaandam 

Programma 
 

Programma 2 Ruimte 

Openbaar belang / visie in relatie tot reali-
satie doelstellingen in de begroting 

Door de bundeling van kennis, kunde en capaciteit het op een hoger peil brengen van het toezicht, de 
handhaving en vergunningverlening voor de hele Noordzeekanaal- en Schipholregio. De deelnemende 
partijen zijn degene die voorheen verantwoordelijk waren voor de uitvoering en handhaving van het 
omgevingsrecht. Daarnaast optimalisering afstemming met Openbaar Ministerie en Nationale Politie. 
 

Deelnemers De provincie Noord-Holland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, 
Haarlemmermeer, Purmerend, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad. 
 

Samenstelling Algemeen bestuur en dage-
lijks bestuur, stemverhouding 
 

Het bestuur bestaat uit algemeen en dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat 
uit vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeentes.  

Risico’s 
 

 

Veranderingen in het begrotingsjaar 
 

De participanten van de Omgevingsdienst vanuit AM hebben de directie van de Omgevingsdienst ver-
zocht om tot een nieuwe verrekeningsmethode te komen waardoor de kosten van deze diensten en het 
uiteindelijke resultaat hiervan (een product of dienst) meer met elkaar in verhouding staan. Dit heeft 
geleid tot de methodiek van Prestatiegericht Financieren, die in 2017 van start zal gaan. Verder is er 
een pilot in 2015 gestart die moet leiden tot samenvoeging van de Omgevingsdiensten Noordzeeka-
naalgebied en IJmond. Een onderdeel van deze pilot is dat IJmond handhavingstaken in de AM gemeen-
ten voor Noordzeekanaalgebied verricht. Deze pilot is in 2016 gestaakt omdat de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied op vergelijkbare wijze als IJmond de taken kon uitvoeren.  
 

Financiën De eigen bijdrage (kosten) op basis van uren per jaar en aantal vergunningplichtige inrichtingen, inclu-
sief toezicht voor bodem (dit is per 1 januari 2014 een basistaak geworden en daarmee onderdeel van 
de activiteiten waarvoor de OD verantwoordelijk is). 
 

 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 125.000 58.000 55.375 

Jaarresultaat 1.891.000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar 

Eigen Vermogen 3.391.000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar 

Vreemd Vermogen 997.000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar 
 

Ontwikkelingen / beleidsvoornemens 
 

 

Rapportages Concept jaarrekening 2016 
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10. Duo+  
Vestigingsplaats 
 

Ouderkerk aan de Amstel 

Programma 
 

Bedrijfsvoering 

Openbaar belang / visie in relatie tot reali-
satie doelstellingen in de begroting 

De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het 
verhogen van de kwaliteit van het werk en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten be-
reikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. 
De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plus-
takenpakket. 
 

Deelnemers De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn  
 

Samenstelling Algemeen bestuur en dage-
lijks bestuur, stemverhouding 
 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. De zittings-
duur van de leden van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de colleges. Het Algemeen Bestuur 
vergadert minimaal twee maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit één lid per deelnemer.  
De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen. 
Duo+ heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een directeur. 
 

Ontwikkelingen in het begrotingsjaar 
 

De start van Duo+ is moeizaam verlopen. Door verschillende oorzaken is gedurende het verslagjaar 
vooral de governance structuur aangepakt. Ook is een financiële bijdrage geleverd door de aangeslo-
ten gemeenten om de organisatie weer slagvaardig te maken. De investeringen hebben geresulteerd in 
een steeds beter draaiende organisatie. Hier zal in 2017 aan worden verder gewerkt. 
 

Financiën  
  Begroting 2016 Rekening 2016 

Gemeentelijke Bijdrage  7.568.000 7.907.752 

Jaarresultaat  Niet beschikbaar 0 

Eigen Vermogen  Niet beschikbaar 2.458.000 

Vreemd Vermogen  Niet beschikbaar 7.002.000 
 

Ontwikkelingen / beleidsvoornemens 
 

 

Rapportages - (Concept)jaarrekening Duo+ 2016 
- Voortgangsrapportage Duo+ d.d. september 2016 
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Deelnemingen 
 
1. Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) 
Vestigingsplaats 
 

Den Haag 

Programma 
 

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 

Openbaar belang / visie in relatie tot reali-
satie doelstellingen in de begroting 

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor 
het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo 
laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essen-
tieel voor de publieke taak 
 

Deelnemers De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.  
 

Samenstelling Algemeen bestuur en dage-
lijks bestuur, stemverhouding 

Er is een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerela-
teerd aan het aantal aandelen. 
 

Risico’s Geen 
 

Veranderingen in het begrotingsjaar 
 

Er hebben zich in het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in 
de BNG geeft. 
 

Financiën De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente 
ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. 
 

 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 
Gemeentelijke Dividend opbrengst 2.801 6.000 5.012 

Jaarresultaat 226.000.000 Niet beschikbaar 369.000.000 

Eigen Vermogen 4.163.000 Niet beschikbaar 4.486.000 

Vreemd Vermogen 145.317.000 Niet beschikbaar 149.483.000 
 

Ontwikkelingen/beleidsvoornemens 
 

De nettowinst van BNG Bank over 2016 is uitgekomen op € 369.000.000, een stijging van 63% ten 
opzichte van de € 226.000.000 over 2015.Over het jaar 2016 is € 365.000.000 beschikbaar voor uitke-
ring van dividend aan aandeelhouders en voor toevoeging aan reserves. Voorgesteld is om conform 
beleid 25% van dit bedrag uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 91.000.000 (2015: 
€ 57.000.000). (Bron: www.bngbank.nl/Pages/Nettowinst-BNG-Bank-EUR-369-miljoen.aspx); jaarre-
kening 2016 is 21 april 2017 gepubliceerd. 
 

Rapportages Halfjaarbericht en Jaarrekening 
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2. Deelneming in de Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) 
Vestigingsplaats 
 

Halfweg 

Programma 
 

Programma 3 

Openbaar belang / visie in relatie tot reali-
satie doelstellingen in de begroting 

Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar 
leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteu-
ning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Door deze schaalvergroting wordt voor Ouder-
Amstel zowel kwantitatief (financieel) als kwalitatief voordeel behaald. 
 

Deelnemers Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie 
tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK is een organisatie opgericht om de 
deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en advies te voorzien. Het doel van de stichting is 
om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, op basis van 
een lange termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK en tussen de gemeenten samen. Daar-
naast wordt inkoop als  instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de 
gemeente. Stichting RIJK is een onafhankelijke stichting, die op initiatief van de 8 participerende ge-
meenten per 1 april 2009 is opgericht. In de begroting van 2017 wordt uitgegaan van 17 deelnemende 
gemeenten. 
 

Samenstelling Algemeen bestuur en dage-
lijks bestuur, stemverhouding 
 

De directeur van Stichting RIJK legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen 
Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten/organisaties. 
Een delegatie daarvan vormt het Dagelijks Bestuur. 
 

Risico’s Uitgaande van de rekening 2015 en begroting 2017 zijn er geen risico's in relatie tot deze verbonden 
partij.  
 

Ontwikkelingen in het 
begrotingsjaar 
 

Het jaar 2015 is afgesloten met een voordeel van circa € 200.000 met name als gevolg van een hoge-
re omzet. Over 2016 zijn op het moment van opstellen van deze jaarstukken nog geen cijfers bekend. 

Financiën Er geldt een vaste jaarlijkse bijdrage per deelnemende gemeente welke bijdrage jaarlijks wordt geïn-
dexeerd. 
 

Bedragen * € 1 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 
Gemeentelijke Bijdrage 104.843 103.943 109.197 

Jaarresultaat 183.810 Niet beschikbaar Niet beschikbaar 

Eigen Vermogen 541.804 Niet beschikbaar Niet beschikbaar 

Vreemd Vermogen 247.708 Niet beschikbaar Niet beschikbaar 

Ontwikkelingen / beleidsvoornemens geen 
Rapportages Jaarverslag 2015 



    131 

Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten 
 

Inleiding 
Uitgangspunt en leidraad bij het grondbeleid van de gemeente is de in 
2010 door de raad vastgestelde Nota grondbeleid Gemeente Ouder-
Amstel. Een projectmatige aanpak staat hierbij voorop, waarbij per geval 
de gewenste vorm van grondbeleid en de voorwaarden voor uitvoering 
worden vastgesteld. Deze nota is ook de leidraad voor de projecten, 
waarbinnen sprake is van een grondexploitatie. 
Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf en geen actieve grondexploitaties, 
anders dan hetgeen in bepaalde projecten plaatsvindt. De beoogde op-
brengsten worden dan veelal ingezet ter dekking van de lasten in dat 
project. 
In deze paragraaf worden alle projecten besproken die tot en met 2015 
werden verantwoord op de balanspost “onderhanden werken”. Ultimo 
2016 zijn dit er nog twee, te weten de projecten Ouderkerk Zuid en 
Dorpshart Duivendrecht (Zonnehofgebied). De afname van het aantal 
projecten binnen de balanspost “onderhanden werk” heeft te maken met 
de wijziging van het BBV in 2016, waardoor de te verhalen kosten van de 
faciliterende exploitaties worden verantwoord onder “Nog te ontvangen 
bijdragen projecten”. Voor het behoud van het totaaloverzicht worden alle 
ruimtelijke projecten behandeld in deze paragraaf. 
 
Ouderkerk Zuid 
De omgevingsvergunning voor de gewijzigde delen van het plan Tuindorp 
zijn in 2016 onherroepelijk geworden en de bouw va de laatste fase van 
de woningbouw is gestart. Het Definitief Ontwerp van de Jan Benningh-
weg ter hoogte van Tuindorp is gereed. Uitvoering ervan is gepland aan-
sluitend op de afronding van de bouw van de woningen. Volgens huidige 
planning is de bouw gereed eind 2017.  
 
Het terrein rondom de Jan Hekmanschool is verzakt en de WKO installatie 
daarin is beschadigd. In 2016 is een plan van aanpak voorbereid dat in 
2017 gecommuniceerd en uitgevoerd zal worden.   
 
Met de Zonnehuisgroep is in juni 2015 een anterieure overeenkomst 
gesloten voor haar nieuwbouw. De omgevingsvergunning daarvoor is 
verleend. Vanwege de bezuinigingen in de zorg moest het ontwerp wor-
den aangepast en is in 2016 een nieuwe vergunning verleend. De bouw is 
gestart in november. Oplevering is gepland in 2018. Het hiermee samen-

hangende ontwerp van de Schoolweg/Jan Persijnstraat zal in 2017 wor-
den gemaakt zodat het in 2018 uitgevoerd kan worden. 
 
Het college heeft over het aangepaste plan van Van Amt BV conform het 
advies van de Erfgoedcommissie het standpunt ingenomen dat dit aange-
paste plan past in de ruimtelijke visie. Begin 2017 nodigt Van Amt BV alle 
raadsleden uit om het plan te presenteren.  
 
De Nieuwe Kern  
In 2016 is een stevige basis voor de verdere voorbereiding van de ont-
wikkeling van DNK gelegd. Het in 2016 gevoerde overleg met de grondei-
genaren (Gemeente Amsterdam, NS, Ajax en Borchland/VolkerWessels) 
heeft in december geleid tot het ondertekenen van een intentieovereen-
komst. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst spreken de 
grondeigenaren hun commitment uit en gaan zij ook akkoord met hun 
deelname aan de verdere voorbereiding. Het streven is om een samen-
werkingsovereenkomst in de eerste helft van 2017 te ondertekenen.  
 
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 2e fase  
(’t Kampje) 
In 2016 is verder invulling gegeven aan de ambitie van het college om te 
stimuleren dat ‘t Kampje en omgeving zich kan ontwikkelen tot het klop-
pend hart van Ouderkerk aan de Amstel. De gemeenteraad stemde in 
met een onderzoeksfase met onderzoeken naar archeologie, verkeer en 
parkeren, winkel- en horecabehoefte en stedenbouw en stelde hiervoor 
op 16 juni 2016 € 50.000 beschikbaar. Daarbij is kennisgenomen van de 
samenwerking met de participatie van de eigenaar/ontwikkelaar van de 
voormalige Rabobank conform de intentieovereenkomst voor de onder-
zoeksfase. De onderzoeken naar archeologie, verkeer en parkeren en 
winkel- en horecabehoefte worden begin 2017 afgerond. Het bureau SVP 
architectuur en stedenbouw is geselecteerd voor het stedenbouwkundige 
onderzoek. Een projectplan is in voorbereiding om in 2017 te komen tot 
de verdere invulling van de ambities van het college voor ‘t Kampje en 
omgeving. 
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Woninggroen 
In 2016 is hoofdzakelijk aandacht besteed aan de uitgifte van de rest-
stukjes woninggroen. Het groot onderhoud aan de plantsoenen in de 
Bloemen- en Bomenbuurt in Duivendrecht is hierdoor uitgesteld naar 
2017. 
Als gevolg van het uitstel is de reserve niet volledig aangewend in 2016. 
De verwachting is dat de resterende middelen in de reserve in 2017 
volledig aangewend worden. 
 
Dorpshart Duivendrecht 
Deelgebied Zonnehof 
In 2016 hebben De Nijs en de gemeente een koopovereenkomst gete-
kend met als doel woningbouw te realiseren. Als gevolg van de ontwikke-
lingen in de zorgsector is in 2016 het bouwplan aangepast en gereed 
gemaakt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Omdat op 
onderdelen wordt afgeweken van het uitwerkingsplan is gekozen voor een 
uitgebreide procedure voor het afgeven van een omgevingsvergunning. 
In 2016 is daarvoor een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en heeft de 
gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 
In 2017 wordt de procedure gestart om te komen tot een verklaring van 
geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning.  
In het laatste kwartaal van 2016 is een overleg gestart met bewoners en 
de scholen over de inrichting van de buitenruimte in de Zonnehof. Dat 
overleg loopt door in 2017 en kan leiden tot aanpassing van het inrich-
tingsplan. Op basis van het (aangepaste) inrichtingsplan wordt in 2017 de 
engineering voor de buitenruimte opgestart en wordt de brug over de 
Kloostersingel aanbesteed. De inrichting van de buitenruimte is volgend 
op de bouw van de woningen. 
De financiële doelstelling van de ontwikkeling van deelgebied Zonnehof is 
een voor de gemeente budgettair neutrale ontwikkeling, behoudens de 
bouw van de scholen. In de koopovereenkomst met De Nijs zijn afspra-
ken gemaakt over de voorwaarden voor de verkoop en levering van de 
grond. De prijs waarvoor de grond wordt verkocht, dekt de plankosten. 
Ter onderbouwing van de balanspost onderhanden werk zal voorafgaande 
aan de behandeling van de Programmarekening de gewijzigde exploitatie 
van dit project worden vastgesteld, uitgaande van de voorgaande doel-
stellingen. 
 

Deelgebied Dorpsplein 
In 2016 zijn de werkzaamheden aan het Dorpsplein afgerond en op 
3 september 2016 is het Dorpsplein feestelijk geopend. Het deelgebied 
Dorpsplein als onderdeel van Dorpshart Duivendrecht kan worden afge-
sloten. De kosten van de herinrichting van de openbare ruimte van het 
Dorpsplein zijn nog steeds conform budget. Dekking daarvan geschiedt 
door een onttrekking aan de reserves. 
 
Evenementenbeleid Ouderkerkerplas 
In februari is een drukbezochte informatiebijeenkomst gehouden over het 
te vormen evenementenkader voor een deel van het recreatiegebied 
Ouderkerkerplas. Gegevens over de locatie zijn verzameld en onder-
zoeken zijn gedaan naar flora, fauna en geluid. Het dancefestival Buiten 
Westen is gemonitord. Aan Cirque du Soleil is gevraagd om de impact van 
hun evenement te inventariseren. Er is een burgerpeiling gehouden over 
evenementen in Ouder-Amstel. Naar aanleiding van al deze gegevens is 
als onderdeel van het evenementenbeleid een locatieprofiel voor de loca-
tie in recreatiegebied Ouderkerkerplas opgesteld. 
Om het evenementenkader te ontwikkelen, zijn van maart tot en met 
november klankbordgroep-bijeenkomsten gehouden met inwoners en 
belanghebbenden. Begin 2017 is het evenementenbeleid door uw raad 
vastgesteld. 
 
Amstelbrug 
Als voortvloeisel van de in 2015 gesloten samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen is in 2016 
de werkgroep tijdelijke bereikbaarheid meerdere malen bijeengekomen. 
De impact van beperkt lokaal autoverkeer tijdens de vervanging van de 
Amstelbrug en de mogelijke consequenties, alternatieven en oplossingen 
zijn besproken. Een publieke bijeenkomst in april werd goed bezocht en 
toonde, mede door een handtekeningenactie van lokale ondernemers, het 
belang van een goede tijdelijke bereikbaarheid aan. Dit alles heeft tot het 
voorstel van de provincie geleid de brug gefaseerd te vervangen. Hiermee 
is goede doorstroming van het lokale autoverkeer mogelijk tijdens de 
vervanging van de brug. Bij de uitwerking van de aanbestedingsstukken 
van de nieuwe brug en de aansluiting met de wegen naar het dorp heeft 
de gemeente Ouder-Amstel regelmatig constructief overleg met de pro-
jectleiding van de Provincie Noord-Holland. 
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 Lasten   Baten             
  Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Ten laste van 

reserve 
Dorpshart 
Duivendrecht 

Ten laste 
van de 
exploita-
tie 

Balans 
1/1 

Balans 
31/12 

Balans-
rubricering 

Ouderkerk Zuid 0 106.000 -500.000 -106.000   -1.211.000 -1.571.000 Onderhanden 
werk 

Deelplan Zonnehof 0 86.000 0 -86.000   611.000 698.000 Onderhanden 
werk 

Centrumplan Ouderkerk 
aan de Amstel 
 

217.000 61.000 -217.000 -61.000   0 70.000 Overlopende 
activa 

De Nieuwe Kern 110.000 252.000 -110.000 -252.000   991.000 1.264.000 Overlopende 
activa 

Dorpshart Duivendrecht 
 

1.103.000 898.000   898.000  0 0 nvt 

Ontwikkeling Ouderker-
kerplas 

0 93.000    93.000 0 0 nvt 

  1.430.000 1.496.000 -827.000 -506.000 898.000 93.000 391.000 461.000   
 
Tot en met 2015 werden de kosten voor de projecten Ouderkerk-
Zuid, De Nieuwe Kern en Zonnehof in de administratie direct op de 
balans verantwoord als onderhanden werk en buiten de exploita-
tiebegroting gehouden. Deze werkwijze is niet meer toegestaan. 
De ramingen van deze projecten in de begroting 2016 zijn in be-
perkte mate aangepast aan deze situatie. In 2017 worden de ra-
mingen van de projecten in de begroting vastgelegd.  
De aansluiting tussen bovenstaande en het financieel overzicht 
projecten, opgenomen in het programma Ruimte, is niet aanwezig. 
Enerzijds vanwege voornoemde wijze van administreren en ander-
zijds, omdat binnen de programma’s lasten verantwoord worden 
op het zogenaamde functieniveau, waardoor sommige lasten van 
projecten worden verantwoord op andere producten. 

De geraamde bate bij project Ouderkerk-Zuid betreft de winstne-
ming, die was voorzien. Deze is in 2016 niet geeffectueerd waar-
door de samenhangende dotatie aan de reserve Dorpshart Dui-
vendrecht ook niet heeft plaatsgevonden. Effectuering vindt plaats 
in 2017. 
Voor de eerste vier projecten geldt dat deze geactiveerd worden. 
De lasten worden daardoor gecompenseerd door baten (= opname 
op de balans) van dezelfde omvang. De lasten voor deze projecten 
zijn getoetst aan de hand van het Besluit ruimtelijke ordening en 
het Besluit begroting en verantwoording, waarmee geborgd is dat 
de geactiveerde kosten (op termijn) ook verhaalbaar zijn. Kosten 
waarvoor dat niet geldt zijn ten laste van de exploitatie gebracht. 
 
  

  
Inzet ambtelijke organisatie ten behoeve van projecten 
In de begroting 2016 wordt in totaal voor € 215.000 aan inzet vanuit 
de ambtelijke organisatie doorbelast aan de in deze paragraaf bespro-

ken projecten. In dit bedrag zijn tevens de kosten van overhead be-
grepen.

 



    134 

Deel 3. De Jaarrekening 
 
Algemeen 
In het eerste deel van deze programmarekening is het in 2016 gevoer-
de beleid aan de orde geweest. Er is verantwoording afgelegd over de 
realisatie van de programma’s en het overzicht van de algemene dek-
kingsmiddelen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten 2004 (BBV) schrijft voor dat er een analyse moet plaats-
vinden van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de pro-
grammarekening. Bij de financiële overzichten van de programma’s 
maken we melding van de belangrijkste afwijkingen tussen de begro-
ting na wijziging en de programmarekening. Aan het eind van dit deel 
is een totaal overzicht van de baten en lasten opgenomen. 
 
De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders 
geautoriseerd de begroting uit te voeren binnen de in dit overzicht 
vermelde begrotingsbedragen. Ondanks dat de autorisatie op pro-
grammaniveau heeft plaatsgevonden, is bij de financiële overzichten 
van de programma’s een analyse gegeven op functieniveau. 
 
In dit onderdeel komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen 
aan de orde: 
a. de uitgangspositie voor 2016; 
b. effect op het resultaat door mutaties in de reserves; 
c. het financieel resultaat 2016 met een vergelijking op hoofdlijnen 

t.o.v. de begroting na wijziging; 
d. resultaatbestemming; 
e. een overzicht van de incidentele baten en lasten; 
f. investeringen; 
g. reserves en voorzieningen; 
h. wet normering top inkomens  
 
A Uitgangspositie voor 2016 
De uitgangspositie voor het jaar 2016 is vastgelegd in de programma-
begroting 2016. Deze primitieve begroting vertoonde een positief saldo 
van € 78.000. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de loop 
van 2016 met tussentijdse rapportages (vier nieuwsbrieven) geïnfor-
meerd over de realisatie van de begroting. De vierde nieuwsbrief is 
behandeld in de commissies van december 2016. De raad heeft in 

totaal 11 wijzigingen op de programmabegroting vastgesteld. Na deze 
wijzigingen werd een negatief resultaat verwacht van € 920.000. 
 
B Effect op het resultaat door stortingen en onttrekkingen aan 
reserves 
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de 
mutaties in de reserves worden verantwoord in het resultaatbestem-
mende deel van de begroting c.q. jaarrekening.  
Aan het eind van dit onderdeel is het Overzicht van baten en lasten in  
de jaarrekening opgenomen. De baten en lasten van de programma’s 
geven een resultaat aan voor bestemming. Het saldo baten en lasten 
voor bestemming bedraagt € 4.072.000 negatief. 
Op grond van bestaand beleid of afzonderlijke besluitvorming verant-
woorden we bij het onderdeel resultaatbestemming de mutaties in de 
reserves. De toevoegingen aan de reserves bedragen in totaal 
€ 2.248.000 terwijl er voor een totaalbedrag van € 5.539.000 aan de 
reserves is onttrokken. Door deze mutaties komt het gerealiseerd 
resultaat uit op een bedrag van € 781.000 nadelig. Na het Overzicht 
van baten en lasten in de jaarrekening treft u een overzicht aan waarin 
de via de resultaatbestemming verantwoorde mutaties in de reserves 
worden gespecificeerd per programma. 
 
C Financieel resultaat 2016 
De programmarekening 2016 sluit met een nadelig saldo van 
€ 781.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is het resultaat 
over 2016 afgerond € 140.000 gunstiger uitgevallen. 
 
Bij de financiële toelichting op de programma’s zijn de wat belangrijke-
re afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmareke-
ning al toegelicht.  
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D Resultaatbestemming 
Conform de vastgelegde beleidslijn worden jaarrekeningoverschotten 
aan de algemene reserve vrij besteedbaar toegevoegd en de tekorten 
daaraan onttrokken. Bij de vaststelling van de jaarrekening behoeft 
derhalve geen besluit meer te worden genomen inzake de bestemming 
van het jaarresultaat. Op elk gewenst moment kunnen voorstellen 
worden gedaan betreffende een eventuele bestemming van (een deel 
van) de algemene reserve vrij besteedbaar.  
 
E Overzicht van de incidentele baten en lasten 
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet in de 
programmarekening een overzicht staan van de incidentele baten en 
lasten. Met name bij onder- en overschrijdingen van reguliere budget-
ten is niet altijd een duidelijke scheidslijn te trekken of bepaalde zaken 
als incidenteel moeten worden aangemerkt. 
In het onderstaande overzicht vindt u de andere belangrijke incidentele 
baten en lasten ( € 20.000). We hebben alleen die incidentele baten 

en lasten opgenomen die het resultaat na bestemming hebben beïn-
vloed. Incidentele uitgaven die ten laste of ten gunste van reserves zijn 
gebracht zijn niet opgenomen. De opgesomde posten hebben een 
nadelige invloed van € 160.000 op het jaarresultaat 2016.  
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Overzicht 
Incidentele baten en lasten  

Voordeel Nadeel 
Bedragen * 1.000 

Programma 1 Sociaal Domein Aanvullende toevoeging aan reserve decentralisatie.  100.000 
Programma 2 Ruimte Onderzoeksbudget  15.000 
Programma 3 Bestuur Dienstverlening en Veiligheid Duo+  45.000 
  Totaal  0 160.000 

F Investeringen 
Het herziene investeringsschema in de begroting 2016 kwam uit op een 
totaal investeringsbedrag van € 1.186.000 voor het jaar 2016. Uit 
voorgaande jaren zijn nog (restant)kredieten beschikbaar van investe-
ringen waarvan de uitvoering nog niet was gestart c.q. afgerond. Tus-
sentijds is de investeringsplanning bijgesteld.  
 
G Reserves  
In de raadsvergadering van 26 mei 2011 is het reservebeleid geactuali-
seerd middels de Nota reserves en voorzieningen 2011. Daarna is in de 
daarop volgende begrotingsnotities aandacht besteed aan diverse 
reserves. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden bij de program-
mabegroting 2016.  
De algemene reserve is opgesplitst in een algemene reserve niet vrij 
besteedbaar (buffervermogen van € 1.000.000) en een algemene 
reserve vrij besteedbaar (stand per 31-12-2016 ruim € 1.101.000).  

Ongeveer 27% van de reserveomvang betreft de zogenaamde algeme-
ne dekkingsreserve met een omvang van € 6.600.000. De bespaarde 
rente (€ 69.000) van de algemene dekkingsreserve wordt volledig 
gebruikt als dekkingsmiddel in de rekening van baten en lasten. Dit 
betekent dat deze reserve niet als vrij aanwendbaar kan worden aan-
gemerkt. 
De bespaarde rente van de overige reserves wordt niet toegevoegd aan 
de afzonderlijke bestemmingsreserves maar aan de algemene reserve 
vrij besteedbaar.  
In de toelichting op de balans wordt de stand van alle reserves weer-
gegeven. De mutaties in de reserves hebben ook een structurele com-
ponent zoals blijkt uit onderstaande overzicht.  
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Overzicht structurele Toevoegingen en Onttrekkingen aan de reserves 
 Rekening 

2015 
Begroting 2016 
(voor wijzi-
ging) 

Begroting 
2016 ( na 
wijziging) 

Rekening 
2016 

Lasten programma's ( toevoeging aan reserve)        
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid     
    Rente toevoeging algemene reserve vrij besteedbaar 134.000 2.000 2.000 11.000 
    Rente toevoeging dekking kapitaallasten gemeentehuis 120.000 44.000 44.000 44.000 
    Onderhoud gemeentelijke gebouwen 150.000 150.000 150.000 150.000 

Totaal Lasten 404.000 196.000 196.000 205.000 
Baten programma's (onttrekking aan reserve)     
1 Sociaal     
    Dekking huurlasten jan Hekmanschool 116.000 116.000 116.000 116.000 
    Kapitaallasten Zonnehof 0 244.000 244.000 94.000 
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid     
    Kapitaallasten Gemeentehuis 456.000 324.000 324.000 324.000 

Totaal Baten 572.000 684.000 684.000 534.000 
Totaal Programma's -168.000 -488.000 -488.000 -329.000 
 
In de begroting en rekening 2016 worden de mutaties die samenhan-
gen met rente, als structureel beschouwd. Als gevolg van de wijzigin-
gen van het BBV zijn de rentetoevoegingen en de rentecomponent in 
de kapitaallasten feitelijk niet meer structureel. 
De kapitaallasten Zonnehof betreffen in de rekening 2016 uitsluitend 
rentelasten omdat dit gebouw in 2016 in gebruik is genomen en er pas 
met ingang van 2017 wordt afgeschreven.  
 
H Voorzieningen  
De totale omvang van de voorzieningen geeft per 1 januari 2016 een 
stand aan van € 5.316.000. Per 31 december 2016 bedroeg de totale 
omvang van de voorzieningen € 6.219.000. De toename wordt met 
name veroorzaakt door de toevoeging van het batig exploitatiesaldo 
riolen (1.036.000) aan de egalisatierekening vervanging riolering. 
 

 
In de toelichting op de balans wordt de stand van alle voorzieningen 
weergegeven. 
 
I Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) 
Met ingang van 1 januari 2013 geldt de wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Ingevolge 
de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT is met ingang van 
1 januari 2015 het algemene bezoldigingsmaximum in de WNT ver-
laagd naar het niveau van een minister. Topinkomens in de (se-
mi)publieke sector mogen ingevolge deze wet maximaal 100% van het 
ministersalaris zijn (€ 181.000 inclusief onkosten en pensioenbijdrage), 
met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten. In 
2016 zijn geen bezoldigingen uitgekeerd boven de norm aan topfunc-
tionarissen. 
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Overzicht bezoldiging Topfunctionarissen L.J. Heijlman A. Swets 
Functie Gemeentesecretaris Griffier 
      
Duur dienstverband in 2016 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 
Omvang dienstverband (in fte) 1,11 1,00 
Gewezen topfunctionaris? nee nee 
Echte of fictieve dienstbestrekking? ja ja 
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen de 18 maanden 
werkzaam? 
Individueel WNT-maximum 181.000 181.000 
Bezoldiging     
 - Beloning 93.000 68.000 
 - Belastbare onkostenvergoedingen 1.000 
 - Beloningen betaalbaar op termijn 12.000 9.000 
Totaal bezoldiging 106.000 77.000 
Motivering indien overschrijding 
 
Overzicht Baten en Lasten 
In het jaarverslag is bij de financiële overzichten van de programma’s een uitgebreide verschillen toelichting opgenomen.  
  Rekening 

2015 
Begroting 
2016 (voor 
wijziging) 

Begroting 
2016 (na 
wijziging) 

Rekening 
2016 

Lasten programma's         
1 Sociaal 13.232.000 13.322.000 13.940.000 13.525.000 
2 Ruimte 9.519.000 8.412.000 10.632.000 10.923.000 
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 5.334.000 4.722.000 6.005.000 5.138.000 

Totaal Lasten 28.084 26.456 30.577 29.586.000 
Baten programma's         

1 Sociaal 6.518.000 6.262.000 6.249.000 6.370.000 
2 Ruimte 6.551.000 4.993.000 5.507.000 5.576.000 
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 14.938.000 14.680.000 15.657.000 13.567.000 

Totaal Baten 28.006.000 25.934.000 27.414.000 25.513.000 
Totaal saldo van Baten en lasten -79.000 -521.000 -3.164.000 -4.072.000 
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  Rekening 
2015 

Begroting 
2016 (voor 
wijziging) 

Begroting 
2016 (na 
wijziging) 

Rekening 
2016 

Toevoeging aan reserves         
1 Sociaal 200.000 100.000 40.000 100.000 
2 Ruimte 1.837.000 500.000 500.000 0 
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 3.708.000 705.000 2.239.000 2.148.000 

Totaal Toevoeging aan reserves 5.745.000 1.305.000 2.778.000 2.248.000 
Onttrekking aan reserves         

1 Sociaal 259 438 527 366.000 
2 Ruimte 1.573 319 1.602 1.304.000 
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 4.372 1.069 3.812 3.869.000 

Totaal Onttrekking aan reserves 6.205.000 1.827.000 5.942.000 5.539.000 
Totaal Saldo toevoeging en onttrekking Reser-
ves 460.000 521.000 3.164.000 3.291.000 

Saldo programma's   
1 Sociaal -6.656.000 -6.721.000 -7.204.000 -6.889.000 
2 Ruimte -3.232.000 -3.600.000 -4.022.000 -4.042.000 
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 10.268.000 10.321.000 11.226.000 10.150.000 

Gerealiseerde resultaat van saldo van baten 
en lasten         

Voordelig 381.000   
Nadelig       781.000 
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Balans per 31 december 2016 
 
Activa 31-12-2015 31-12-2016 Passiva 31-12-2015 31-12-2016 

Vaste activa Eigen vermogen 
01 materiele vaste activa 08 Algemene reserves 8.959.000 7.201.000 
- Economisch nut 15.486.000 14.867.000 09 Bestemmingsreserves 15.529.000 14.377.000 
- Economisch nut, waar voor een  hef-
fing kan worden geheven 4.281.000 4.721.000  

10 Saldo van de rekening 381.000 -781.000 

- Maatschappelijk nut 88.000 88.000   
02 Financiële vaste activa 153.000 23.000 Vreemd vermogen   
03 Immateriële vaste activa 112.000 11 Voorzieningen 5.316.000 6.219.000 
Totaal vaste activa 20.008.000 19.811.000 Totaal financieringsmiddelen 30.185.000 27.016.000 

Vlottende activa Vlottende passiva 
04 Voorraden 12 Kortlopende schulden 2.123.000 4.037.000 
 - Onderhanden werk 391.000 -873.000 13 Overlopende passiva 2.297.000 3.199.000 
 - Gereed product   
05 Vorderingen 3.749.000 5.467.000   
06 Liquide middelen 5.041.000 3.561.000   
07 Overlopende activa 5.415.000 6.289.000   
Totaal vlottende activa 14.597.000 14.444.000 Totaal vlottende passiva 4.420.000 7.236.000 
        
Totaal generaal 34.605.000 34.255.000 Totaal generaal 34.605.000 34.255.000 

    
14 Gewaarborgde geldleningen 18.389.000 16.072.000 

 
Grondslagen van waardering van activa en passiva 
1. De materiële activa zijn gewaardeerd tegen de historische aan-

schafprijs minus de jaarlijkse afschrijvingen. Er wordt op lineaire 
basis afgeschreven overeenkomstig de verwachte gebruiksduur. In 
de Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel staat een over-
zicht van de te hanteren afschrijvingstermijnen.  

2. Gronden zijn gewaardeerd tergen de aankoopwaarde. Op de gron-
den wordt niet afgeschreven.  

3. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben. 

4. De financiële activa (aandelen en verstrekte geldleningen) zijn 
gewaardeerd tegen de nominale waarden. 

5. Onder “voorraden” zijn verantwoord de onderhandenwerken “Ou-
derkerk Zuid” en “Dorpshart Duivendrecht”. De onderhanden wer-
ken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Winsten worden 
slechts genomen indien die met voldoende mate van betrouwbaar-
heid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.  
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Zolang daarvan geen sprake van is, worden de verkregen verkoop-
opbrengsten op de verkrijgingskosten in mindering gebracht. Er 
worden geen negatieve resultaten verwacht. 

6. De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn gewaardeerd 
tegen de nominale waarden. 

7. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is op de 
contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitke-

ringsverplichtingen gewaardeerd. De egalisatierekening rioolrechten 
stoelt op een meerjarenraming van toekomstige vervangingsinves-
teringen. 

8. Voor dubieuze debiteuren is een voorziening opgenomen, welke 
direct in mindering is gebracht op de desbetreffende vorderingen. 

 
01 Materiële vaste activa 
In onderstaande tabel is de hoofdindeling weergegeven van de materiële vaste activa.  
 
Omschrijving  Boekwaarde 

1-1-2016 
Investerin-
gen/ Desin-
vesteringen 

Afschrijvingen Bijdrage der-
den/ 
reserves/ 
afwaarderin-
gen 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Bedrijfsgebouwen 13.849.000 464.000 491.000 13.822.000 
Vervoermiddelen 221.000 13.000 42.000 166.000 
Machines, apparaten en installaties 507.000 -460.000 6.000 41.000 
Overige materiele vaste activa 909.000 3.000 74.000 838.000 
Totaal economisch nut 15.486.000 -6.000 613.000 -  14.867.000 
Bedrijfsgebouwen 24.000 5.000 19.000 
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 3.008.000 701.000 168.000 3.541.000 
machines, apparaten en installaties 1.247.000 87.000 1.160.000 
Overige materiele vaste activa 2.000 1.000 1.000 
Totaal Economisch nut, waarvoor een heffing kan 
worden geheven 4.281.000 701.000 261.000 - 4.721.000 
Gronden en Terreinen 88.000 88.000 
Totaal investeringen in openbare ruimte met 
maatschappelijk nut 88.000 -  -  -  88.000 
Totaal materiele vaste activa 19.855.000 695.000 874.000 -  19.676.000 
 
De belangrijkste investeringen in de materiële vaste activa in 2016 is: 
 Groot onderhoud Randweg Rozenburglaan € 430.000. 
 Diverse investeringen riolering € 270.000. 
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02 Financiële vaste activa 
Omschrijving 
 

Boekwaarde 
01-01-2016 

Investeringen/ 
Desinvestering 

Afschrijvingen 
/aflossing 

Waarde ver-
minderingen 

Boekwaarde 
31-12-2015 

Overige langlopende geldleningen 13.000  3.000  10.000 
Aandelen en deelnemingen 12.000  0  12.000 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 128.000  0 -128.000 0 
Totaal financiële vaste activa 153.000  3.000 -128.000 22.000 
 
 De afschrijving onder “Overige langlopende geldleningen” betreft de 

aflossing van een verstrekte geldlening aan v.o.f. De Bullen (exploi-
tatie bar Bindelwijk).  

 Onder de aandelen en deelnemingen is uitsluitend verantwoord het 
aandelenkapitaal Bank voor Nederlandse Gemeenten.  

 Bij de bijdragen aan activa in eigendom van derden gaat het met 
name om de verstrekte gelden aan het Pedologisch Instituut.  
Met ingang van 2016 wordt dit verantwoord onder immateriële vas-
te activa. 

 
03 Immateriële vaste activa 

  01-01-2016 Wijziging in de samenstelling 
van de balans  afschrijving 31-12-2016 

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 0 128.000   -15.000  120.000 

     
Totaal Immateriële vaste activa 0 128.000 -15.000 120.000 
 
De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden met ingang van 2016 verantwoord onder immateriële vaste activa. In 
de jaarrekening 2015 stond dit onder de financiële vaste activa. Het gaat hier met name om de verstrekte gelden aan het 
Pedologisch Instituut.  
 
 
 
 
 
 
 
 



    143 

 
04 Voorraden 
Specificatie   01-01-2016 Wijziging in 

de samen-
stelling van 
de balans  

Overige 
mutaties 
in  het 
boekjaar 

31-12-2016 

Onderhandenwerken     
- Project Ouderkerk Zuid -1.211.000  -360.000 -1.571.000 
- De Nieuwe Kern 991.000 -991.000   
- Dorpshart Duivendrecht Zonnehof gebied 611.000  87.000 698.000 
Totaal voorraden 391.000 -991.000 -273.000 -873.000 
 
 Mede door de aangescherpte regelgeving van BBV moet de balans-

post “onderhanden werk” worden beoordeeld of deze op de juiste 
plaats op de balans wordt weergegeven. Voor het project De Nieu-
we Kern betekent dit dat het nu wordt verantwoord bij Overlopende 
Activa. 
De projecten Ouderkerk-Zuid en Zonnehof blijven als “onderhanden 
werk” op de balans.  

 Vanaf 2008 wordt het project Ouderkerk-Zuid afgewikkeld op de 
balans als “onderhandenwerk”. Met de in 2008 gerealiseerde ver-

koopopbrengst zijn de tot en met 2008 geactiveerde investeringen 
afgeschreven, waardoor er per ultimo 2008 sprake is van een posi-
tief saldo op het project. Daarom geeft deze activapost een “nega-
tief” saldo aan. Dit project wordt in 2017 afgerond. 

 Met ingang van 2013 wordt ook het project Dorpshart Duivendrecht 
(Zonnehof gebied) als onderhanden werk aangemerkt. 
Voor dit project zal een exploitatie aan de raad worden aangeboden 
ter vaststelling voorafgaand aan de behandeling van deze jaarreke-
ning. 

 
 
05 Vorderingen 
Specificatie  01-01-2016 31-12-2016 
Vorderingen op openbare lichamen 2.365.000 3.510.000 
Vorderingen op belastingen/rechten 464.000 1.104.000 
Vorderingen sociale zaken 867.000 847.000 
- Vorderingen dubieuze debiteuren sociale zaken -629.000 -601.000 
Overige vorderingen 1.005.000 922.000 
- Voorziening dubieuze debiteuren -323.000 -316.000 
Totale vorderingen 3.749.000 5.466.000 
 
De vordering op de Belastingdienst uit hoofde van het BTW-
compensatiefonds is opgenomen onder de “vorderingen op openbare 
lichamen”. 

Het compensabele BTW-bedrag over 2016 bedraagt € 3.029.000. 
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06 Liquide middelen 
Specificatie  01-01-2016 31-12-2016 
Bank voor Nederlandse Gemeenten 144.000 142.000 
Rabobank Amstel en Vecht 27.000 5.000 
Deposito's/schatkistbankieren 4.868.000 3.413.000 
Kas e.d. 2.000 1.000 
Totale liquide middelen 5.041.000 3.561.000 
 
Door het negatief rekeningresultaat ad € 781.000 en de in 2016 gerea-
liseerde investeringen is de omvang van de liquide middelen afgeno-
men met € 1.480.000. Voor 2016 is in het schatkistbankieren een 
drempelbedrag van € 250.000 (minimumbedrag) van toepassing. Er 

zijn gedurende 2016 buiten ’s Rijks schatkist geen middelen aangehou-
den. In onderstaand overzicht is dit zichtbaar. 
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2016 
Drempelbedrag 250.000    
   Kw 1  Kw 2  Kw 3  Kw 4  
Kwartaalcijfer, op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen  

184.000 177.000 161.000 178.000 

Ruimte onder het drempel-
bedrag  

66.000 73.000 89.000 72.000 

Overschrijding van het 
drempelbedrag  

-  -  -  -  

(1) Berekening drempelbedrag  2016 
Begrotingstotaal 2016  27.605.000       
Het deel van het begro-
tingstotaal dat kleiner of 
gelijk is aan € 500 miljoen  

27.605.000       

Drempelbedrag  250.000       
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehou-
den middelen  
   Kw 1  Kw 2  Kw 3  Kw 4  
Som van de per dag buiten 
's Rijks schatkist aangehou-
den middelen   

16.773.000 16.094.000 14.818.000 16.366.000 

Dagen in het kwartaal  91 91 92 92 
Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen  

184.000 177.000 161.000 178.000 

 
07 Overlopende activa 
Specificatie   01-01-2016  31-12-2016 
Vooruit betaalde Huur Jan Hekmanschool 4.110.000 3.994.000 
Nog te ontvangen bijdragen projecten   1.333.000 
Overige nog te ontvangen posten 1.305.000 962.000 
Totaal overlopende activa 5.415.000 6.289.000 
 
Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit de vooruitbetaalde huur voor de Jan Hekmanschool.  
Mede door de aangescherpte regelgeving van BBV is van de balanspost “onderhanden werk” beoordeeld of deze op de juiste plaats op de balans 
wordt weergegeven. Voor het project De Nieuwe Kern betekent dit dat het nu wordt verantwoord bij Overlopende Activa. Naast De Nieuwe Kern 
bestaat dit onderdeel uit een nog te ontvangen bedrag voor het project Ouderkerk-Centrum. 
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08 Algemene reserves 
Omschrijving Stand 01-

01-2016 
Resultaat 
bestemming 
2015 

Toevoegingen Rente toe-
rekening 

Onttrek 
kingen  

Vermindering 
i.v.m afschrij-
vingen 

Stand 31-
12-2016 

Algemene reserve niet vrij besteedbaar 1.000.000       1.000.000 
Algemene reserve vrij besteedbaar 1.309.000 124.000 31.000 11.000 373.000  1.101.000 
Algemene dekkingsreserve 6.650.000       1.550.000   5.100.000 
Totaal algemene reserves 8.959.000 124.390 30.730 10.570 1.923.240 - 7.201.000 
 
 
09 Bestemmingsreserves 
Omschrijving Stand 01-

01-2016 
Resultaat 
bestemming 
2015 

Toevoegingen Rente toe-
rekening 

Onttrek 
kingen  

Vermindering 
i.v.m afschrij-
vingen 

Stand 31-
12-2016 

Infrastructurele werken/ wegen 499.000    259.000  240.000 
Cultuurfonds 13.000      13.000 
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeente-
huis 2.520.000   44.000  324.000 2.240.000 

Dorpshart Duivendrecht 6.623.000    992.000  5.631.000 
Uitvoering collegeprogramma 289.000    17.000  272.000 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 430.000  150.000  136.000  444.000 
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool 4.310.000    116.000  4.194.000 
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven 40.000    29.000  11.000 
Herplantfonds De Nieuwe Kern 200.000      200.000 
Reserve decentralisaties 200.000    200.000  0 
Efficiencymaatregelen ambtelijke organisatie 405.000    405.000  0 
Reserve Ontwikkeling Duo+ 0  1.913.000  891.000  1.022.000 
reserve adoptiegroen 0 257.000   147.000  110.000 
Totaal bestemmingsreserves 15.529.000   2.063.000 44.000 3.191.830 324.000 14.377.000 
 
 
Reserves  
 Er is in 2016 per saldo € 3.019.000 aan de reserves onttrokken. De 

qua omvang belangrijkste onttrekkingen zijn die aan de algemene 
dekkingsreserve waarmee de reserve Ontwikkeling Duo+ is ge-
vormd (€ 1.500.000), de reserve Dorpshart Duivendrecht 

(€ 992.000) en de aanwending van de reserve Ontwikkeling Duo+ 
ter dekking van de voortgangsrapportage van Duo+, inclusief 
werkplan sociaal domein (Raadsbesluit september 2016, 
€ 891.000). 
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Algemene reserve vrij besteedbaar 
De algemene reserve vrij besteedbaar neemt per saldo af met 
€ 208.000. De belangrijkste aanwendingen van deze reserve betreffen 
de reservering voor vakantiegeld en de bijdrage aan de reserve Ont-
wikkeling Duo+. 
 
Reserve Infrastructurele werken/groot onderhoud wegen 
In de programmabegroting 2016 was aangegeven dat een voorziening 
groot onderhoud wegen zou worden gevormd.  
Bij de derde nieuwsbrief is aangegeven dat in verband met onder ande-
re wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording de voorzie-
ning in 2016 nog niet gevormd wordt en de mutaties als gevolg van het 
opheffen van de reserve gecorrigeerd. 
 
Reserve Dorpshart Duivendrecht 
Bij de reserve Dorpshart Duivendrecht was voorzien dat een storting 
zou plaatsvinden vanuit een winstneming van Ouderkerk-Zuid en een 
onttrekking voor de vorming van een reserve afschrijvingslasten Zon-
nehof. De winstneming heeft niet plaatsgevonden omdat niet voldoen-

de inzicht bestond in de financiële positie van dit onderhanden werk. 
Zonder deze storting zou de reserve Dorpshart Duivendrecht onvol-
doende omvang hebben om de reserve afschrijvingslasten Zonnehof te 
vormen. Beide onderdelen worden in 2017 gerealiseerd. 
 
Reserve Decentralisaties 
Deze reserve is volledig aangewend voor het zorgadviespunt en het 
werkplan sociaal domein als onderdeel van de voortgangsrapportage 
van Duo+. 
 
Reserve Efficiencymaatregelen ambtelijke organisatie 
De reserve Efficiencymaatregelen ambtelijke organisatie is conform 
begroting volledig aangewend voor de Duo+-samenwerking. 
 
Reserve adoptiegroen 
Deze reserve is bij de jaarrekening 2015 gevormd uit het saldo van het 
onderhanden werk adoptiegroen.  
 

 
10 Saldo van de jaarrekening 
Het resultaat van de jaarrekening is € 781.000 negatief.  
 
11 Voorzieningen 
Omschrijving Stand  

1-1-2016 
Vrijgevallen 
bedragen 

Toevoegingen Aanwendingen Stand  
31-12-2016 

Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers 918.000 106.000 82.000 40.000 854.000 
Preventief jeugdbeleid 14.000   14.000 0 
Egalisatie vervanging riolering 3.795.000  1.036.000  4.831.000 
Egalisatie afvalstoffen inzameling 589.000     55.000 534.000 
Totaal voorzieningen 5.316.000 106.000 1.118.000 109.000 6.219.000 
 
Pensioenverplichting politieke ambtsdragers 
De pensioenverplichting 2016 ad € 40.000 zijn ten laste van deze 
voorzieningen gebracht. De recente actuariële berekeningen geven een 
toekomstige verplichting aan van € 854.000.  
 
Voorziening Vervanging Riolering 
De voorziening Vervanging riolering is een soort “spaarrekening” om de 
toekomstige hoge investeringen voor de vervanging van de in de jaren 

zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering te kunnen 
bekostigen. Het positieve exploitatiesaldo van het product riolering 
€ 941.000 is toegevoegd aan de voorziening. Daarnaast heeft er een 
correctie ad € 95.000 plaatsgevonden. Dit betreft een correctie op 
investeringen in 2015. 
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12 Kortlopende schulden 
Specificatie  01-01-2016 31-12-2016 
Schulden aan openbare lichamen 260.000 450.000 
Overige schulden 1.863.000 3.587.000 
Totaal Kortlopende Schulden 2.123.000 3.669.000 
 
Bij deze post zijn die crediteuren verantwoord waarvan de betaling nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
13 Overlopende passiva 
Naast de “verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen” worden onder dit balansonderdeel ook de van overheidslichamen 
ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 
 
Specificatie   01-01-2016  31-12-2016 

Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 2.096.000 3.009.000 
Uitkering ontvangen van overheidslichamen die dienen ter dekking van 
lasten van volgende     
Begrotingsjaren 201.000 190.000 
Totaal overlopende activa 2.297.000 3.199.000 
 
In onderstaande tabel staat een overzicht van de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 
Omschrijving  Stand 01-01-2016 Toevoegingen Vrijgevallen  

bedragen 
Stand 31-12-2016 

Rijksbijdragen 
- Participatiebudget 
- Onderwijsachterstandenbeleid 
- Middelen jeugdwerkloosheid 
- Wijzer uit elkaar 
 
Subsidies overige overheidslichamen  
- Subsidie energiebesparing 
- Besluit Locatiegebonden Subsidies 
- HRB subsidie herstructurering ABP 
- Sociale werkvoorziening wsw 
- Vergoeding Nedvang zwerfvuilproject 
 

 
26.000 

115.000 
6.000 

0 
 
 

6.000 
12.000 

-/-18.000 
48.000 
6.000 

 

 
36.000 
20.000 

- 
68.000 

 
 

12.000 
- 

18.000 
- 
- 

 
26.000 

- 
6.000 

49.000 
 
 

18.000 
12.000 

- 
48.000 
6.000 

 
36.000 

135.000 
0 

19.000 
 
 

0 
0 
0 
0 
0 

Totaal uitkeringen 201.000 154.000 165.000 190.000 
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14 Gewaarborgde geldleningen 
Aan de passiefzijde van de balans is buiten de balanstelling het bedrag 
opgenomen, waarvoor aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellin-
gen of garantstellingen zijn verleend. Door de gemeente zijn in het 
verleden garanties verstrekt voor geldleningen van diverse instellingen, 
zoals de woningstichting, verzorgingstehuizen en sportverenigingen. Na 
de hieronder opgenomen specificatie van de balans treft u een specifi-
catie van de borgstellingen aan. De risico’s van deze borgstellingen 
worden gering geacht. Tot op heden heeft de gemeente geen betalin-
gen inzake de borg- en garantstelling moeten doen. Voor wat betreft 
de geldleningen van de Woningstichting Ouder-Amstel en Woonzorg 
Nederland loopt de gemeente geen direct risico meer. Het Waarborg-
fonds Sociale Woningbouw vrijwaart de gemeente van verliezen door 
middel van zogenaamde vrijwaringsovereenkomsten.  

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Overeenkomsten 
Voor ledigen van containers voor restafval is een langlopende overeen-
komst aangegaan. Deze overeenkomst loopt tot 31 maart 2018. De 
totale waarde van deze overeenkomst is circa € 390.000. Hiervan heeft 
€ 157.000 betrekking op de periode na 31 december 2016. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich in het tijdspad tussen opstellen en vaststellen van de 
rekening geen gunstige en/of ongunstige gebeurtenissen van materiele 
omvang, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per 
balansdatum voor gedaan.  
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Gewaarborgde geldleningen 2016 
Geldnemer Oorspronkelijk 

bedrag geldlening 
Waarborg gemeen-
te Ouder Amstel 

Schuld Restant 
31-12-2015 

Schuld Restant 
31-12-2016 

Tennisclub Ouderkerk 125.000  125.000 - - 
Tennisclub Ouderkerk 100.000  100.000 - - 
Sportvereniging Ouderkerk 200.000  200.000 20.000 - 
Watersportvereniging Ouderkerker Plas 400.000 (50% =) 200.000 193.000 185.000 
  825.000  625.000 213.000 185.000 
Met vrijwaringsovereenkomst   
Woonzorg Nederland (4201 WSW 11528) 1.032.000  1.032.000 785.000 760.000 
Woonzorg Nederland (4201 WSW 27509) 2.269.000 2.269.000 1.460.000 1.377.000 
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 
4045) 200.000  200.000 95.000 85.000 
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 
4046) 4.220.000  4.220.000 3.029.000 2.904.000 
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 
4508) 2.269.000  2.269.000 1.218.000 719.000 
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 
4505) 2.042.000  2.042.000 835.000 - 
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 
33295) 5.000.000  5.000.000 2.310.000 2.025.000 
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 
20086) 2.723.000  2.723.000 1.713.000 1.620.000 
    
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 
23228) 3.630.000 3.630.000 1.049.000 806.000 
St. Woonzorg Nederland (4201 WSW 
42484) 1.114.000  1.114.000 891.000 847.000 
St. Woonzorg Nederland (4201 WSW 
44671) 930.000 930.000 791.000 744.000 
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 
37417) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
  29.428.000 29.428.000 18.176.000 15.887.000 
    
Totaal 30.253.000 30.053.000 18.389.000 16.072.000 
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 Berekening EMU-saldo  

 
Bedragen * 1.000 2016 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 4.072 

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 881 

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 860 

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 1.175 

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en 
niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:   

  Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 141 

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploi-
tatie staan) 246 

8 Baten bouwgrondexploitatie:   

  Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 0 

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 40 

10 
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste 
van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande 
posten 

0 

11 Verkoop van effecten:   

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee 

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?   

      

Berekend EMU-saldo 4.573 
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Investeringen 2016 
omschrijving krediet jaar Totaal kre-

diet 
Gerealiseerd 
t/m 2015 

bestedingen 
2016 

restant kre-
diet 

toelichting 

Programma 1: Sociaal             
Bouw scholencomplex Zonnehofgebied 2013 5.750.000 5.352.466 317.691 79.843 Afronding in 

2017  
Nieuwbouw Dorpshuis Duivendrecht 2014/2015 2.288.000 2.136.967 167.228 -16.195 Afgerond  
              
Programma 2: Ruimte             
Aanleg/vervanging riolering: 2016 45.000   27.560  17.440   
Aanleg vervanging hemelwater riool 2016 155.000     155.000   
Vervanging schakelkasten 2016 50.000   53.335 -3.335   
Vervanging duikers 2016 45.000   0 45.000   
Vervanging hemelwaterriool Van der Madeweg 2016 28.015   37.748 -9.733   
Vervanging duiker Koningin Wilhelminalaan 2016 21.821   0 21.821   
Inrichten grondwatermeetnet 2016 25.515   20.995 4.520   
Verbeteren rioolsysteem Rondehoep Oost 2016 22.551   17.850 4.701   
Aanschaf containers buitengebied  2016 18.600   18.565 35 Afgerond  
Onderhoud handbalveld Wethouder Koolhaas-
weg 

2016 30.000   26.747 3.253 Afgerond  

Kostenplaats Tractie             
Aankoop-vervanging 2 bestelwagens 2016 98.000     98.000 Aanschaf in 

2017 
Aankoop-vervanging 2 bestelwagens 2016 98.000     98.000 Aanschaf in 

2017 
Totaal investeringsbedragen  8.675.502 7.489.433 687.719 498.350   
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I&M E11B Nationaal 
Samenwerkingsprogram
ma Luchtkwaliteit (NSL) 
SiSa tussen 
medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) (SiSa 
tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 
van provinciale middelen

Besteding (jaar T) ten laste 
van eigen middelen

Besteding (jaar T) ten laste van 
bijdragen door derden = 
contractpartners (niet rijk, 
provincie of gemeente)

Besteding (jaar T) ten laste van 
rentebaten gemeente op door 
provincie verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar 
T) in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 01 Indicatornummer: E11B / 02 Indicatornummer: E11B / 03 Indicatornummer: E11B / 04 Indicatornummer: E11B / 05 Indicatornummer: E11B / 06

1 2008-40057 € 4.637 € 0 € 0 € 442 € 0 
2

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 
laste van provinciale middelen 
tot en met (jaar T) 

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten 
laste van eigen middelen tot 
en met (jaar T) 

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten 
laste van bijdragen door derden 
= contractpartners (niet rijk, 
provincie of gemeente) tot en 
met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 07 Indicatornummer: E11B / 08 Indicatornummer: E11B / 09 Indicatornummer: E11B / 10

1 2008-40057 € 193.667 € 0 € 0 
2

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 
laste van rentebaten gemeente 
op door provincie verstrekte 
bijdrage NSL tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatief 
teruggestort/verrekend in (jaar 
T) in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen tot en 
met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent 
dit dat het project is afgerond 
en u voor het komende jaren 
geen bestedingen meer wilt 
verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 11 Indicatornummer: E11B / 12 Indicatornummer: E11B / 13 Indicatornummer: E11B / 14

1 2008-40057 € 10.647 € 0 Ja
2
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 
bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 2.151.233 € 58.977 € 169.566 € 0 € 8.907 € 0 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Ja
SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 2.019 € 0 € 0 € 8.736 € 2.573 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

Gebundelde uitkering 
op grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeen
tedeel 2016

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over 
(jaar T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar 
lichaam opgericht op 
grond van de Wgr.           

Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2016

Besluit 



1 Beantwoording technische vragen programmarekening 2016 

1 
 

Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

CDA 4 Blz. 4: rechterkolom. Laatste 3 bullets (afboekingen 
ruimtelijke projecten, niet verrekenbare ambtelijke 
capaciteit op projecten en afboeking IT middelen bij 
overdracht naar DUO. Zijn deze items te 
kwantificeren? 

Projecten € 356.000 (ambtelijke capaciteit en niet verhaalbaar);  
IT-middelen ca € 300.000; extra capaciteit ca € 165.000.  
NB: deze optelling leidt niet tot het totale tekort van € 780.000, het zijn bedragen 
die van invloed zijn op het tekort. De specificaties worden gegeven op 
programmaniveau. 

Technisch 

D66 4 Ondanks ruim € 600.000 hogere lasten op het 
onderdeel Jeugd (inclusief WMO en Jeugd) is het 
nadeel op het totaal van het sociale domein beperkt 
tot ca € 60.000, door een overschot op de WMO van 
circa € 550.000. Deze verschillen zijn mede ontstaan 
omdat bij de raming voor de begroting 2016 is 
uitgegaan van de toen bekende volumes.  Waar is 
die € 600.000 voor gebruikt. 

Jeugdzorg Inhoud 

GL 4 Rekening sluit met een formeel tekort (negatief 
saldo) van ca € 800.000. Is dat financieel tekort 
ontstaan door gewijzigd beleid of door onvoorziene 
kosten? 

De oorzaak van dit tekort is op hoofdlijnen toegelicht op pagina 4. De oorzaak is niet 
gewijzigd beleid (uitgaande van begroting 2016). Het gaat om tegenvallende baten 
en hogere lasten dan voorzien in de begroting. 

Technisch 

GL 4 Welke lasten van de ruimtelijke projecten kunnen 
niet worden doorbelast? 

Het gaat hier met name om inzet van (ambtelijke) capaciteit, waarbij (nog) geen 
overeenkomst is met een derde partij of voor projecten waarbij de gemeente geen 
mogelijkheid heeft voor kostenverrekening, zoals de A9 en de Brug over de Amstel. 

Technisch 

OAA 4 Pagina 4; algemene inleiding, waarom wordt het 
bedrag  (781.000) in deze programmarekening niet 
gespecificeerd. En alleen maar verwezen naar 
begrotingswijzigingen en nieuwsbrieven. 

De specificaties zijn onderdeel van de door de raad vastgestelde 
begrotingswijzigingen. Ze zijn te gedetailleerd om op te nemen in de 
programmaverantwoording. Op hoofdlijnen is op blz. 4 aangegeven wat de 
belangrijkste invloedfactoren zijn van het resultaat 2016. 

Technisch 

OAA 4 Pagina 4; er zijn activa (en de rest van de zin) dit 
wisten we in 2015 toch al. 

Ja, we wisten dat dit er zou aankomen, maar omdat deze activa toen nog (deels) in 
gebruik waren, kon afboeking destijds nog niet plaatsvinden. 

Technisch 

D66 6 De fractie D66 heeft de volgende technische vraag 
bij de programmarekening 2016: Op pagina 6 staat 
een uitleg over het tekort van 780k. Het staatje 
verklaart slechts 139k. Waarom geen verdere uitleg 
op pagina 6? 

Via de Nieuwbrieven is het tekort van € 780.000 feitelijk al uitgelegd (totaal van  
€ 920.000 nadeel) en op hoofdlijnen zijn de belangrijkste oorzaken hiervan 
opgenomen op blz. 4 (zie ook vraag CDA blz. 4). Op blz. 6 staat het voordeel van  
€ 139.000 ten opzichte van de wijzigingen zoals vastgesteld n.a.v. de nieuwsbrieven, 
waardoor er een totaal nadeel is ten opzichte van de primitieve begroting van  
€ 780.000. 

Technisch 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

OAA 6 Pagina 6; - 289.000 waarom is het begroten zo 
moeilijk 

Goed om te realiseren dat de begroting 2016  rond zomer 2015 is opgesteld, toen 
waren we net een half jaar bezig. Lang niet al het inzicht was toen aanwezig.  Het 
bedrag van € 289.000 betreft een verschil op "Jeugd" en moet samen worden 
genomen met het voordeel van € 88.000. Zoals ook al in de Nieuwsbrieven is 
gemeld, zijn de lasten van dit onderdeel moeilijk te ramen, omdat de gemeente 
slechts beperkt inzicht heeft in wie aanspraak maakt op zorg. Dit omdat er externe 
verwijzers zijn, waarvan de rekening achteraf wordt gepresenteerd. Complicerend is 
dat de opdrachten jaar-overschrijdend zijn en definitieve afrekeningen van een 
voorgaand jaar het saldo eveneens beïnvloeden. Ook heeft de wijze van inrichten 
van de begroting in producten en onderliggend rekeningschema er niet voor gezorgd 
dat budget en realisatie precies op elkaar aansluiten op productniveau. 

Technisch 

GL 7 Tabel pag 7: klopt het dat het oppervlak van 
openbaar groen sinds 2014 ongewijzigd 41 ha is? 

Het oppervlak openbaar groen is sinds 2014 niet ongewijzigd 41 ha gebleven. Na het 
actualiseren van de gegevens voor de BGT (Basisregistratie Grootschalige 
Topografie)  blijkt dat het totaal van het openbaar groen 53 ha is. 

Technisch 

CDA 13 Blz. 13: Cliëntondersteuning: Budget MEE is in 4e 
kwartaal 2016 verhoogd. Werkt dat ook in 2017 door 
en heeft dit al tot begrotingswijziging geleid, of komt 
dat nog? 

Door een toegenomen vraag naar cliëntondersteuning is in 2016 een aanvullende 
subsidie verleend en is het subsidiebudget voor 2017 ook verhoogd. Het bedrag dat 
in de begroting 2018 wordt voorgesteld zal hier ook op afgestemd worden. 

Inhoud 

OAA 14 Pagina 14; hoe is te verklaren dat de verschillen zo 
groot zijn. 

De toelichting is op hoofdlijnen gegeven; ook in Nieuwsbrieven is uitgelegd dat 
binnen Ouder-Amstel minder gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen dan er 
budget vanuit het Rijk is overgedragen.  

Technisch 

OAA 14 Pagina 14 ; om hoeveel mensen gaat dit Het gaat om 465 personen. Technisch 

CDA 17 Blz. 17: Zijn er in kader van ‘Samen maken we Ouder-
Amstel’ in 2016 al projecten uitgevoerd en zo ja 
welke? 

Ja, er zijn al diverse projecten uitgevoerd. De begrotingsapp is in 2015 en 2016 voor 
inwoners beschikbaar gesteld en er is een contactpersoon inwonersinitiatieven 
ingesteld. Daarnaast is onderzoek gedaan naar het inzetten van een digitale tool, de 
APV is geactualiseerd en gedereguleerd en er is bij diverse beleidsonderwerpen 
participatie toegepast. Zie hiervoor ook de 3e kwartaalrapportage zoals die op 17 
mei met het postoverzicht naar u is toegestuurd en de evaluatie beleidsparticipatie 
zoals die voor 29 juni staat geagendeerd. 

Inhoud 

OAA 17 Pagina 17 ; hoe vindt de inwoner zijn inbreng terug ? 
In hoeverre is burgerparticipatie een middel en geen 
doel. 
 

Zie voorgaande vraag CDA. Inhoud 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

OAA 18 Pagina 18 ; in hoeverre is het project Veilig Thuis 
succesvol  

Zie beantwoording in bijlage 1. Inhoud 

CDA 21 Blz. 21: Post 682.25, Vrij gevestigden. Wat is dit? We 
hebben hiervoor de begroting aangepast met 90.000 
en vervolgens niets besteed. Graag uitleg hierover 
(geldt trouwens ook voor de post van 52.000 
daaronder 

In 2016 zijn diverse facturen vanuit de in het verleden gekozen  productenindeling 
niet verwerkt zoals dat aansluit bij de taken van Jeugdhulp . De hier genoemde 
posten betreffen jeugdhulp en sluiten (op inhoud) aan bij het overzicht op pag. 25 
"financieel overzicht jeugd". In dat overzicht is te zien dat er forse 
budgetoverschrijdingen zijn bij bijvoorbeeld jeugd -GGZ. De zorg van vrij gevestigden 
(j-GGZ zorg) bijvoorbeeld  is daarop geboekt. In 2017 zijn er aanpassingen geweest 
om dit te ondervangen. 

Technisch 

CDA 23 Blz. 23:  Er zijn 778 voorzieningen jeugdzorg in 2016 
verstrekt. Hoeveel waren dat er in 2015? M.a.w. hoe 
kunnen wij een dergelijk getal in context nader 
beoordelen als Raad? 

2016 startte met 371 lopende voorzieningen uit 2015. Er zijn 407 nieuwe aanvragen 
geweest (samen 778 voorzieningen) en 468 voorzieningen afgesloten. 2015 was het 
eerste jaar dat de gemeente verantwoordelijk was voor de jeugdhulp, er waren geen 
betrouwbare startcijfers. In totaal zijn 446 voorzieningen aangevraagd waarvan zijn 
77 afgesloten. De instroom in 2016 was met 39 voorzieningen in 2016 iets lager dan 
het startjaar 2015. Het in context beoordelen van deze getallen is op grond van 2015 
en 2016 niet goed mogelijk omdat er nog te weinig jaren zijn om te vergelijken.  

Technisch 

CDA 25 Blz. 25: Toelichting financieel overzicht linksonder. 
Een meevaller ad  57.000 uit 2015. Had deze ook niet 
opgenomen moeten worden in het rijtje incidentele 
posten op blz. 136 

De post persoonsgebonden budget voor jeugd is een post die ieder jaar weer 
gebudgetteerd wordt en die dus niet incidenteel is. 

Technisch 

CDA 25 Blz. 25: Wij begrijpen op zich de toelichting 
rechtsonder aan de pagina, maar zien graag toch 
uitleg over de grote negatieve uitkomst ad 412.074 
van post 682.21 (provinciale jeugdhulp) 

De grote negatieve posten over 2016 t.o.v. de begroting zitten met name in de  
jeugd GGZ. Grote spelers zijn dan met name Bascule (€ 300.000), Triversum  
(€ 200.000) en Vitree (€ 150.000). 

Technisch 

OAA 25 a. als de rek (2015; IvB) €667K is waarom begroting 
(2016; IvB) € 226K 

In de begroting 2016 is uitgegaan van de budgetten, zoals die door het Rijk zijn 
overgedragen. Dit om inzicht te houden in waar de plussen en minnen ontstaan. 
Over de ontwikkelingen bent u in de Nieuwsbrieven geïnformeerd. Daarnaast is er 
een administratieve oorzaak van verschillen. In 2017 wordt geprobeerd die op te 
lossen (het gaat om gebruik van producten en aansluiting tussen coderingen van 
subsystemen en BBV indeling; is te technisch om daar diep op in te gaan). 

Technisch 

OAA 25 b. Jeugd ggz rekening 3 X zo hoog als begroting ? zie antwoord onder 25a. Technisch 

OAA 25 c. 2 X jeugdveiligheid 
 

zie antwoord onder 25a. Technisch 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

OAA 25 d. Kan alle jeugdzorg niet onder 1 noemer vallen? Vanuit de opbouw van de producten van Ouder-Amstel kan dat (nog) niet. Technisch 

OAA 27 Pagina 27; 2016 ? Op pagina 27 staat bij kopje wat 
zouden wij gaan doen; omtrent de taaltoets; pas in 
de loop van 2016 kan worden beoordeeld welke 
extra kosten dit met zich meebrengt. Onze vraag 
2016 is toch al geweest. 

dit is de tekst zoals die is opgenomen in de begroting 2016; in de kolom "wat hebben 
we gedaan" staat de verantwoording over deze voornemens. 

Technisch  

CDA 29 Blz. 29: Re-integratie: Uitstroom naar werk 26 
mensen en totale uitstroom WWB 46 mensen. 
Hoeveel waren dat er in 2015. M.a.w. hoe kunnen 
wij dergelijke uitkomsten in context nader 
beoordelen als Raad? 

In 2015 was de uitstroom naar werk 27 mensen en de totale uitstroom was 61. De 
instroom in 2015 was echter ook veel hoger dan in 2016. In 2015 was de instroom 71 
en in 2016 was deze 53. 

Technisch 

CDA 33 Blz. 33: Alcohol- en drugbeleid; Wat hebben de 
ontplooide activiteiten opgeleverd? 

Zie beantwoording in bijlage 2. Technisch 

OAA 33 Pagina 33; waar betalen we aan en wat krijgen wij 
ervoor? 

Zie beantwoording in bijlage 2. Technisch 

CDA 34 Blz. 34: Taakstelling huisvesting vluchtelingen (32) is 
in 2016 niet gerealiseerd. Hoeveel is wel 
gerealiseerd? 

In 2016 zijn er 5 statushouders gehuisvest. Technisch  

OAA 34 Pagina 34; in hoeverre is de inhaalslag uit te leggen 
aan eigen inwoners met urgentieverklaring? 

  Inhoud 

OAA 36 Pagina 36; 0? In 2015? ja, het gaat hier om de onttrekking aan de dekkingsreserve kapitaallasten en die 
kwam in 2015 niet voor. 

Technisch 

OAA 36 Pagina 36 ; waarom is dit bedrag niet in een 
begrotingswijziging opgenomen? 

Omdat er te laat is gecommuniceerd op welk moment het project zou worden 
afgesloten; een en ander heeft geen effect op het resultaat na bestemming. 

Technisch 

OAA 39 Pagina 39 ; de inzet van de Ouder- Kindcoach is 
geëvalueerd . Resultaat? 

beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp is in februari 2017 door de raad 
vastgesteld en daarin is deze evaluatie input voor geweest met als resultaat 
continuering. 

Inhoud 

OAA 42 Pagina 42 ; wat is de status van de aanwijzing 
gemeentelijke monumenten? 

Er zijn inmiddels zeventien panden bezocht door de erfgoeddeskundige van MOOI 
Noord-Holland. Het gaat om panden in Ouderkerk, Duivendrecht en het landelijk 
gebied. Na de zomervakantie wordt nog een aantal panden in De Ronde Hoep 
bezocht.  Het gaat om zeven panden, meestal boerderijen. Daarna zal, op basis van 
de bevindingen tijdens de bezoeken, worden bepaald welke panden in aanmerking 
komen voor de status “gemeentelijk monument”.  

Technisch 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

Voor die panden wordt een zogenaamde redengevende omschrijving gemaakt. De 
voorbereidingscommissie (hierin zitten leden van de Werkgroep Cultureel Erfgoed 
en een erfgoeddeskundige van MOOI Noord-Holland) doet een voorstel aan het 
college tot het aanwijzen van de gemeentelijke monumenten. B&W besluiten tot 
aanwijzing. Hierbij worden de eigenaars/gebruikers van de potentiele monumenten 
betrokken. De planning is erop gericht dit traject in 2017 af te ronden. 

CDA 45 Blz. 45: De bezetting van Bindelwijk en Dorpshuis 
wordt als zeer goed gekwalificeerd. Welke criteria 
liggen daaraan ten grondslag? (Wanneer is het goed, 
voldoende, matig of onvoldoende?) 

Er zijn geen algemeen geldende normen daarvoor. We ervaren zelf dat de gebouwen 
met name 's avonds zeer goed bezet zijn (elke avond doordeweeks vol). Overdag en 
met name in de weekenden is wel ruimte voor verbetering. In de loop van dit jaar 
kunnen we dankzij een landelijke benchmark voor het eerst een vergelijking maken 
met andere gemeenten, dan kunnen we wellicht beter bepalen hoe onze 
bezettingsgraad is. 

Technisch 

OAA 50 Pagina 50; in hoeverre gaat dit ten koste van de 
urgentieverklaring? 

  Inhoud 

CDA 51 Blz. 51: Wat moeten wij voorstellen bij de grote 
uitgave van 759.230 van  post 822 (Overige 
Volkshuisvesting)? 

Dit zijn met name kosten van personeel t.b.v. bouw- en woningtoezicht Technisch 

OAA 51 Pagina 51; exploitatie naar € 89K ? In vergelijk met rekening 2015 inderdaad een laag bedrag, maar de baten zijn in 
2015 vertekend door incidentele subsidie ontvangsten. De structurele raming is circa 
€ 90.000. 

Technisch 

OAA 52 Pagina 52; in hoeverre worden onderzoeken 
recentelijk tijdens presentatie besproken ingepast? 

  Inhoud 

OAA 57 Pagina 57; wat als blauwe zone structureel wordt 
doorgevoerd i.p.v. verplaatsing zou dit de begroting 
niet ten goede komen? 

Doorvoering ineens geeft geen financieel voordeel. Technisch 

GL 60 Tabel op pag 60: wat valt onder ‘algemene 
milieuzaken’? 

zijn met name doorbelaste kosten eigen personeel en kosten van de 
omgevingsdienst. 

Technisch 

OAA 69 Pagina 69; welk effect hebben de milieu ( geluids) 
onderzoeken gehad op de besluitvorming t.a.v. de 
woonboten? 

De besluitvorming over de woonboten moet nog plaatsvinden, dus het is nog niet 
bekend welk effect het geluidonderzoek daarop heeft gehad. Wel hebben de 
gemeenteraad en B&W op basis van de notitie “scenario’s woonboten ABPZ” een 
voorkeur uitgesproken voor scenario 3. De in deze notitie beschreven scenario’s 
houden rekening met de uitkomst van het geluidonderzoek.  
 

Inhoud 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

De Ruimtelijke Economische Visie sluit aan op scenario 3 en wordt na het 
zomerreces voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

CDA 71 Blz. 71: Financieel overzicht projecten, post 821.02, 
uitvoering projecten: Hier is besteed  546.172. Wat 
betreft deze uitgaven en waarom is het 400.000 
hoger uitgekomen dan de gewijzigde begroting?’ 

Dit zijn met name doorbelaste kosten eigen personeel, waarvan het overgrote deel 
bij afsluiten van het jaar. Deze methodiek wordt in 2017 aangepast. 

Technisch 

OAA 71 Pagina 71; hoe staat het met de actualisatie (van 
projecten: IvB)? 

  Inhoud 

OAA 72 Pagina 72; wat is in praktijk gedaan met inbreng 
bewoners? 

Het proces om te komen tot een evenementenkader voor de Ouderkerkerplas is 
gestart met een openbare bijeenkomst op 2 februari 2016, georganiseerd door de 
gemeente samen met het Groengebied. Na deze openbare bijeenkomst is een 
klankbordgroep ingericht.  Naar aanleiding van hetgeen besproken is in de laatste 
klankbordgroepbijeenkomst van 16 november 2016 heeft het college aanpassingen 
gedaan in het definitieve voorstel (o.a. geen klein circus, geen tweede dag dance-
evenement en geen Cirque du Soleil op deze locatie).  
Zie verder de memo participatie evenementenkader Ouderkerkerplas, geagendeerd 
op 29 juni 2017. De gemeenteraad neemt gegevens van participatie (in dit geval 
klankbordgroep en burgerpeiling) mee in haar besluitvorming maar moet daarin 
toch altijd een eigen afweging maken en daarbij de verschillende belangen afwegen.  

Inhoud 

OAA 73 Pagina 73; geen baten toeristenbelasting de baten uit toeristenbelasting zijn verantwoord onder "belastingen" (zie pag 91). Technisch 

CDA 75 Blz. 75: Waarom is in tegenstelling tot het 
beleidsvoornemen in 2016 niet deelgenomen aan 
het project ‘Waar staat je gemeente’? 

Vanwege capaciteitstekort is het afgelopen jaar niet deelgenomen. De prioriteit lag 
bij het opstarten van DUO+. 

Technisch 

D66 82 Blz82 min bedrag voor kazerne Duivendrecht Dit is een baat in plaats van een last; het gaat om een bedrag van ca € 7.000 met 
name veroorzaakt door afrekening energieleveranciers. 

Technisch 

OAA 85 Pagina 85; welke baten staan er tegenover openbare 
orde? 

Geen, openbabe orde wordt gefinancierd uit de algemene uitkering. Technisch 

OAA 87 Pagina 87; waarom is er geen streefdatum 
opgenomen? 

De verandering heeft te maken met de visie op de gemeente. Daarom is het van 
belang aan te sluiten bij een nieuwe visie, die voorgesteld wordt door het project 
Visie 2030 te realiseren. Pas daarna kunnen we kijken naar wat we belangrijk vinden 
om te subsidiëren. Aangezien voorgesteld wordt de Visie 2030 pas na de 
verkiezingen definitief vast te stellen, geldt dit ook voor dit onderwerp. 
 

Inhoud 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

CDA 88 Blz. 88:  Wij zien graag een overzicht van de restpost 
van 778.202 in relatie tot de bijgestelde begroting ad 
462.335 voor de belangrijkste onderdelen. 

deze "restpost" is de optelling van de "specificatie" die daarvoor is opgenomen. Technisch 

OAA 91 Pagina 91; minder toeristen? Primitieve begroting 2015 stond € 200.000, inclusief wijziging 2015 = € 256.000.  
Kohier 2015 (= 2014): € 256.000. In de primitieve begroting 2016 stond € 215.000; 
kohier 2016 (= 2015): € 222.000. De vermindering houdt verband met de 
economische crisis, die in 2015 nog voelbaar was. Dit is zichtbaar in de cijfers van 
2016. 

Technisch 

OAA 95 Pagina 95; in de programmabegroting van het 
groengebied Amstelland 2018 zijn de kosten 
verhoogd met een index van 0,65% gebaseerd 
inflatiecijfer CBS nov 2016 ? Bij bladzijde 95 
bedoelen wij dat ( zoals wij vorige week in raad 
begroting Groengebied hebben behandeld) zij 0,65 % 
inflatie hanteren. Het CBS inflatiecijfer uit november 
2016. Waarom hanteren wij dan 1 % ? 

De tariefsaanpassing voor 2016 is door de raad vastgesteld in 2015 op 1%.  Dit 
percentage was op dat moment (medio 2015) de basis vanuit het CPB. 

Technisch  

GL 96 Bedraagt de tegenvaller door te weinig leges 3 ton of 
€ 57.000? 

De leges voor omgevingsvergunningen was in de primitieve begroting € 630.000; via 
Nieuwsbrieven is dit afgeraamd naar €  340.000 en uiteindelijk is het uitgekomen op  
€ 283.000, dus een verschil van € 57.000 t.o.v. de bijgestelde raming en een verschil 
van € 300.000 ten opzichte van de primitieve begroting. 

Technisch 

OAA 96 a. *1000? De bedragen staan voluit, dus de tekst "Bedragen * 1.000" is verwijderd. Technisch 

OAA 96 b. Boete brengt meer op? De boetes brengen inderdaad meer op, maar minder dan begroot in 2016. De lijn 
van 2015 kan dus niet worden doorgetrokken. 

Technisch 

OAA 96 Pagina 96; in hoeverre is dit te wijten aan 
bezwaarprocedures tegen bouwplannen?  

Er is geen relatie tussen lagere baten omgevingsvergunningen en de 
bezwaarprocedures. De oorzaak ligt met name in een lager aantal bouwaanvragen. 

Technisch 

OAA 100 Pagina 100; in hoeverre is dit risico aan te geven als 
verhaalbaar in termijnen gestaffeld? 

Als een risico verhaalbaar zou zijn, dan mag het geen onderdeel zijn van de risico-
analyse, maar dan is het een debiteur. 

Technisch 

OAA 101 Pagina 101; in hoeverre is planschade de gemeente 
te verwijten? 

Het gaat hier niet om specifieke planschade, maar om de kans dat de gemeente 
geconfronteerd kan worden met planschade. 

Technisch 

CDA 107 Blz. 107: Welke beheer programma’s worden in 2017 
in DUO verband geactualiseerd en opnieuw 
vastgesteld? 

In 2017 wordt Assetmanagement opgezet voor Wegen en wordt het Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) opgesteld. Zodra het mogelijk is zal na conversie van de data 
naar het nieuwe beheersysteem een geactualiseerd beleid voor Openbare 
Verlichting opgesteld worden. 

Technisch 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

OAA 107 Pagina 107; scholen zijn zelf toch verantwoordelijk 
voor het onderhoud? 

Ja dat klopt; schoolgebouwen horen hier inderdaad niet bij; er is in 2016 ook geen 
geld aan besteed. Dit is gecorrigeerd in de jaarrekening. 

Technisch 

OAA 110 Pagina 110; vorig jaar was dit ook al zoveel. Klopt dit 
wel en hoe komt dit. Op pagina 110 staat € 247.000 
voor groot en klein onderhoud. Vorig jaar was dit 
bedrag ook al zo hoog. Maken/ moeten wij ieder jaar 
deze hoge kosten wat betreft klein en groot 
onderhoud maken. 

De uitvoering van onderhoud is gebaseerd op het niveau van de door de raad 
vastgesteld onderhoudsniveau. Het kostenniveau is aan dit onderhoudsniveau 
verbonden. 

Technisch  

CDA 111 Blz. 111, tabel rechtsboven: Inzake regulier 
onderhoud gemeentelijke gebouwen is in 2016 de 
begroting verhoogd van 163.000 naar 203.000. 
Uiteindelijk slechts 118.000 besteed. Graag uitleg 
hierover? 

Op hoofdlijnen is er goed gepland, maar door feitelijke omstandigheden besloten tot 
een andere aanpak (bijvoorbeeld toch ernstiger dan gedacht en daardoor een 
andere aanpak). 
Zie verder beantwoording in bijlage 3. 

Technisch 

OAA 111 Pagina 111; waarom gaat men niet in op voorstellen 
die gedaan zijn aan het college met plannen voor 
d'oude school? 

 Inhoud 

OAA 118 Pagina 118; * 1000 ? Nee deze bedragen zijn correct weergegeven. Technisch 

CDA 125 Blz. 125: liquidatie-uitkering  38.345 Commissie 
Milieu Amstelland/de Meerlanden. Dit speelt al sinds 
2015. Wanneer komt het binnen? 

Dit geld is inmiddels binnen. Technisch 

CDA 136 Blz. 136: Incidentele lasten: Graag enige uitleg over 
de strekking van de posten ‘Onderzoek ruimte en 
DUO+  (15.000 en 45.000) 

In programmabegroting 2016 is € 12.000 geraamd voor onderzoek implementatie 
herzieningswet en voor harmonisatie processen en inzet binnen DUO+ € 150.000.  

Technisch 

GL 139 Het feitelijke tekort dat gerealiseerd is in 2016, ligt 
veel hoger, namelijk ca. € 2.800.000. Dit verschil zit 
hem in het negatieve saldo van onttrekkingen en 
toevoegingen aan de reserves van € 2.510.000 (meer 
onttrokken dan toegevoegd). In de begroting 
primitief was een negatief saldo van onttrekkingen 
en toevoegingen voorzien van € 521.000. Er is dus 
een kleine € 2M meer aan de reserves onttrokken 
dan oorspronkelijk voorzien. Dat wil zeggen dat de 
gemeente, indien er sprake is van ongewijzigd beleid 

De mutaties in de reserves kunnen niet zomaar opgeteld worden bij het resultaat, 
positief noch negatief. Immers mutaties uit de ingestelde bestemmingsreserves zijn 
onderdeel van de begrotingsrealisatie. Als voorbeeld de onttrekking aan de reserve 
openbaar groen of de realisatie Dorpshart Duivendrecht of de onttrekking ten 
behoeve van de infrastructuur. Ook is in 2016 in september een grote mutatie door 
de raad goedgekeurd in relatie tot DUO+.  Al deze mutaties zijn door u als raad 
goedgekeurd. Er is geen sprake van onvoldoende sturing of een onjuiste begroting. 
 
Zie verder tabel in bijlage 4. 

Technisch en 
inhoudelijk 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

t.o.v. de begroting 2016 primitief, € 2,8M meer heeft 
uitgegeven aan de realisatie van vastgesteld beleid 
dan begroot was. Dat kan twee dingen betekenen: of 
er is onjuist begroot of er is onvoldoende sturing 
geweest op de realisatie van lasten en baten, of 
beide. (dit is ook een politieke vraag voor de 
commissie). 

CDA 143 Blz. 143: Vordering BTW compensatiefonds:  
Waarom een dergelijke toename en is het inmiddels 
al binnen?  Wanneer heeft de gemeente voor het 
laatst BTW controle gehad of is er een horizontaal 
toezichtarrangement met de Belastingdienst? 

De toename is het gevolg van Duo+. Het is nog niet ontvangen. Controle is meer dan 
15 jaar geleden en er is geen horizontaal toezicht. 

Technisch 

CDA 143 Blz. 143: Vorderingen debiteuren sociale zaken. Wij 
zien graag een verloopstaatje van begin naar eind. In 
het bijzonder hoeveel er is afgeboekt en hoeveel is 
toegevoegd aan de voorziening) 

Zie de tabel in bijlage 5. Technisch 

CDA 143 Blz. 143: Winstneming Ouderkerk Zuid is 
doorgeschoven vanuit 2016 naar vermoedelijk 2017. 
Gaat dit ook in 2017 lukken en waarom is het niet in 
2016 afgerond kunnen worden? 

Het project wordt in 2017 afgesloten en dan wordt de winst gerealiseerd. Het is in 
2016 niet afgesloten, omdat de inrichting van het openbaar gebied nog niet is 
afgerond. 

Technisch 

CDA 146 Blz. 146:  Linksonder  staat (in de toelichting) dat per 
saldo 3.019.000 aan de reserves is onttrokken. 
Welke getallen moeten wij optellen en aftrekken om 
hierop te komen? (het lukte ons niet). 

Dat het niet lukt klopt, het bedrag moet zijn € 3.291.000 (ex resultaat 2016). Deze 
omissie is hersteld. 

Technisch 

CDA 147 Blz. 147: Egalisatie vervanging riolering, nu 
4.831.000. Hoewel hoog bedrag werd vorig jaar 
aangegeven dat het eigenlijk nog te krap is. Hoe 
beoordeelt u de stand ultimo 2016? 

Uitgaande van het rioolbeheer/investeringsplan, zoals dat in 2011 door de raad is 
vastgesteld, moet de voorziening groeien naar een niveau van circa € 7.400.000 om 
alle toekomstige (vervangings)investeringen te realiseren. De stand ultimo 2016 is 
derhalve nog niet op dit niveau.  

Technisch 

CDA 151 Blz. 151 (staat berekening EMU saldo). Wat is de 
relevantie hiervan of is dit eigenlijk alleen een 
‘verplicht nummer’?  

Het is inderdaad een verplicht onderdeel om op landelijk niveau in beeld te brengen 
of we als Nederland blijven onder de 3% (max) begrotingstekort zoals afgesproken in 
het verdrag van Maastricht in 1992. 

Technisch 

GL ? Wat was het doel van de ‘milieucommissie’, wie zat 
erin en waarom is deze opgegeven? 

De milieucommissie is inmiddels opgeheven bij instellen van de omgevingsdienst; 
deelnemers waren de wethouders vanuit Amstel Meerlanden. 

Technisch 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

OAA alg Vraag over gehele programmarekening ; wat is de 
reden dat de programmarekening op deze manier 
wordt opgezet? De vraag heeft betrekking op het feit 
dat de resultaten behoorlijk gunstiger zijn als de 
begroting 2017. Op zich kun je zeggen goed, maar op 
voorhand worden wensen van partijen niet 
realiseerbaar geacht. Graag uw uitleg. 

Het resultaat van de rekening is niet gunstig te noemen. Dit kan wel voor een 
individuele post zo zijn. Daarnaast is gedurende het jaar middels 
begrotingswijzigingen een aantal te voorziene wijzigingen al doorgevoerd.  
Een en ander heeft niets met (politieke) wensen te maken. 

Technisch 

OAA alg Vraag over gehele programmarekening ; wat is de 
reden dat de programmarekening op deze manier 
wordt opgezet? De vraag heeft betrekking op het feit 
dat de resultaten behoorlijk gunstiger zijn als de 
begroting 2017. Op zich kun je zeggen goed, maar op 
voorhand worden wensen van partijen niet 
realiseerbaar geacht. Graag uw uitleg. 

Het geraamde resultaat van de begroting 2017 was € 55.000 (voordeel). Het 
resultaat van de rekening 2017 is € 781.000 nadeel. Hiervan was € 920.000 (nadeel) 
gemeld bij de verschillende begrotingswijzigingen, waardoor ten opzichte van deze 
wijzigingen er een voordeel is van € 139.000. Dus ons inziens zijn de resultaten niet 
gunstiger dan in de begroting geraamd; alleen gunstiger ten opzichte van de 
bijgestelde begroting. 

Technisch 

GL RV Extra capaciteit t.b.v. ‘projecten, exploitatie en 
anders’. Zijn dat structurele extra kosten?  Gaat het 
om externen of vaste krachten? Hoe zullen deze 
kosten in de toekomst gedekt worden? waarom 
worden deze kosten onder ‘projecten’ ingedeeld 
terwijl het ook over andere zaken gaat? 

Deze kosten worden niet onder projecten ingedeeld, maar hier wordt aangegeven 
dat de inhuur van capaciteit niet alleen voor projecten heeft plaatsgevonden. 

Technisch 

GL RV Is het bedrag t.b.v. de werkzaamheden op de v.d. 
Madeweg  
€ 120.000 of € 240.000? Wat is voor dat bedrag 
gedaan? Hoe zullen de werkzaamheden die nog 
verricht moeten worden: het afsluiten van de 
(ingang naar) onderdoorgang tot het straatniveau/ 
het aanbrengen van de buitenverlichting / het 
verplaatsen van de helling voor de minder validen 
naar de Duivendrechtse kant gefinancierd worden? 

In 2016 is de bestaande wegconstructie van de Van der Madeweg tussen het 
metrostation Van der Madeweg en de Diemerdreef vervangen. Het totale 
projectbudget is in totaal met ongeveer € 120.000 overschreden. De 
overschrijdingen zijn met name terug te vinden in de onderdelen wegen en verkeer. 
Een groot deel is te verklaren door de dubbele fasering in de uitvoering. In overleg 
met - en op verzoek van de nood- en hulpdiensten en de buurgemeenten 
Amsterdam en Diemen zijn de werkzaamheden uiteindelijk gefaseerd uitgevoerd. 
Daarnaast valt een deel te verklaren door een aanpassing in het lengteprofiel van de 
weg die is doorgevoerd waarmee de hoogteverschillen in de rijbaan zijn verholpen. 
Het gedeelte Van der Madeweg vanaf onder het metrostation tot aan de Joan 
Muyskenweg zat niet in de scope van de werkzaamheden, omdat dit Amsterdams 
beheergebied is.  
 

Technisch 
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Partij Blz Vraag Antwoord Technisch/ 
inhoud 

GL RV Waarvoor is de € 148.000 van de 
bestemmingsreserve groen gebruikt?  

Voor groenprojecten. Technisch 

GL RV Welke risico’s van de ruimtelijke projecten zijn 
gedekt uit de reservering van € 1 mln.? 

Risico's dat kostenverhaal zoals geraamd niet of minder mogelijk is of dat geraamde 
kosten of opbrengsten hoger of lager uitvallen dan nu is geraamd. Daarnaast voor 
ontwikkelkosten voor projecten die bestuurlijk gewenst zijn, maar waar nog geen 
opbrengsten tegenover staan. 

Technisch 

D66 Begr Blz 7 begrotingsnotitie: Pm en 0 bij jeugdzorg wat is 
verschil tussen 0 en PM 

Pm betekent dat het bedrag nog niet bekend is; 0 wil zeggen dat in dat jaar geen 
kosten worden geraamd. 

Technisch 

 



1 Bijlagen bij beantwoording technische vragen programmarekening 2016 

Bijlage 1 
Toelichting bladzijde 18 

 

Bij de vragen van Ouder-Amstel Anders over de programmarekening 2016 zit ook een vraag over 

Veilig Thuis, namelijk: 

Pagina 18. In hoeverre is het project Veilig Thuis succesvol? 

 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Het is een van de 26 regionale vestigingen van Veilig Thuis in Nederland. In de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 worden de wettelijke taken van Veilig Thuis 

beschreven. De inspectie jeugdzorg en de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoeken 

stapsgewijs de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties.  

Is Veilig Thuis succesvol?  

Na de start in 2015 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een flinke ontwikkeling doorgemaakt. 

Veilig Thuis is gegroeid zowel als organisatie als wat betreft de kwaliteit. Inwoners en professionals 

weten Veilig Thuis steeds beter te vinden. Het aantal meldingen neemt nog steeds toe. Tegelijkertijd 

worden de wachttijden korter door meer personeel en efficiëntere inzet. Samenwerking tussen Veilig 

Thuis en de sociale teams (in Ouder-Amstel het kernteam) verloopt steeds beter doordat er 

regelmatig persoonlijk contact is. De hulpverleners weten elkaar goed te vinden.  

Overigens is vanuit Veilig Thuis aangeboden om een presentatie te verzorgen voor de raadsleden. 

Na de zomer wordt dit ingepland. 

 

  



Bijlage 2 
Toelichting bladzijde 33 
 

Amstelland Extra Fris en reguliere subsidie 

Netwerkontwikkeling en samenwerking met ketenpartners 

 Bezoeken netwerkbijeenkomsten gemeenten; 

 Voorlichting geven aan ketenpartners en ZAP; 

 Contact onderhouden met BOA’s. 

 

Jongeren en Vrije tijd 

 Twee Iva trainingen (instructie verantwoord alcoholschenken) gegeven in samenwerking met 

Coherente. In totaal 16 deelnemers; 

 Met jongerenwerk de straat op en in gesprek met jongeren (zowel tijdens regulier ambulant 

werken als tijdens activiteiten, feesten en de kermis); 

 In gesprek met jongeren en ouders naar aanleiding van het zwembadincident; 

 Contacten gelegd met de sportverenigingen om te kijken naar het alcohol/ schenkbeleid en het 

naleven van de regels. 

 

Ouders 

 Ouderavond ‘Uw puber en alcohol en drugs’ georganiseerd. 

 

55+ doelgroep 

 Ik pas activiteiten uitgevoerd; 

 In samenwerking met Coherente informatie gegeven op de 55+ informatiemarkt in 

Duivendrecht. 

 

ABC-/ Moti-vier-gesprekken 

19 gesprekken gevoerd. 

 

Regio (overstijgende) faciliteiten 

 Inzet Unity Peer educatie (onder andere op Buiten Westen Festival); 

 Nieuwsbrieven, website, chatservice, telefonische vraagbaakfunctie; 

 Infogroep alcohol en verwanten; 

 Testservice DIMS (Drugs Information Monitoring System); 

 Voorlichting en spreekuren op de VO scholen. 

 

Door bovenstaande activiteiten worden de verschillende doelgroepen (jongeren, ouders/opvoeders, 

professionals, 55+ers) bewustgemaakt van risicovolgedrag. Ze leren wanneer gebruik van alcohol of 

drugs te ver gaat, of wanneer gamen of gokken risicovol wordt. Brijder laat mensen zien waar ze 

kunnen aankloppen voor passende hulp als er sprake is van te veel alcohol, drugs, gamen of 

gokken. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in verschillende type preventie: universeel, selectief, 

geïndiceerd of zorggerichte preventie. Met de inzet wordt geprobeerd problemen te voorkomen of te 

voorkomen dat reeds bestaande problemen verergeren. De inzet van Brijder versterkt daarnaast 

landelijke campagnes en zorgt voor een lokale/ regionale laagdrempelige toegang. 

  



Bijlage 3 
Toelichting bladzijde 111 

 

Voor de gemeentelijke gebouwen in Ouder-Amstel was destijds een MOP (Meerjaren 

onderhoudsplanning) opgesteld door de gemeente Diemen voor het dagelijks en planmatig 

onderhoud. Deze planning was alleen niet meer actueel toen DUO+ echt in beeld kwam en daarom 

hebben wij destijds besloten om alleen het minimale onderhoud uit te voeren en een nieuwe MOP op 

te laten stellen. Deze nieuwe MOP wordt as we speak opgesteld met de correcte werkzaamheden en 

verdeling van de budgetten. Met deze nieuwe MOP kunnen we ook beter sturen. 

In het bijgevoegde overzicht kun het volgende zien je zien (ik heb even de grote bedragen eruit 

gehaald). 

- Er is een wijziging geweest van € 40.000 voor Sporthal Bindelwijk + restant op het onderhoud; 

- Op de begraafplaats Karssenhof stond nog een bedrag van € 9.400; 

- Voor het gemeentehuis is nog een restant van ongeveer € 10.000. 

 

Sporthal Bindelwijk 

In september 2016 werden wij verrast door een grote legionellacalamiteit. Dit probleem is ontstaan 

ten tijde van de vervanging/renovatie van de douches en toiletten. Er is veel onderzoek geweest om 

te bepalen waar het probleem precies zat en hoe we het met de huidige legionella installatie konden 

oplossen. Dit koste dusdanig veel tijd dat we op voorhand hadden besloten een wijziging te maken 

van € 40.000 om eventuele urgente aanpassingen te kunnen doen. Gelukkig is het ons achteraf 

gelukt om de bestaande installatie goed in te regelen en met een paar kleine aanpassingen het 

probleem onder controle te krijgen. De € 40.000 was daarom niet meer noodzakelijk. Wat betreft 

het restant van het onderhoudsbudget Bindelwijk, dit heeft te maken met de dakbedekking. Er was 

een bedrag opgenomen om een deel van de dakbedekking te overlagen. Na meerdere lekkages 

hebben wij een inspectie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat er op een aantal plekken 

constructiefouten zitten waardoor alleen overlagen niet voldoende is maar er ook bouwkundige 

aanpassingen moeten gebeuren. Dit wordt meegenomen in de nieuwe MOP omdat deze kosten een 

veelvoud zijn van het geraamde bedrag. 

 

Begraafplaats Karssenhof 

Dit bedrag is niet uitgeven omdat we na een grondige inspectie in 2016 tot de conclusie kwamen dat 

er veel meer moest gebeuren dan hetgeen wat in de MOP stond omschreven. Dit heeft ons doen 

besluiten om in 2016 alleen het hoogstnoodzakelijke te doen en het grootschaliger aan te gaan 

pakken. Hiervoor is een PvE opgesteld met daarbij een kostenraming. 

 

Restant gemeentehuis 

In de MOP was een bedrag opgenomen voor de uitvoering van binnenschilderwerk. Bij nadere 

inspectie was er absoluut geen noodzaak om het zo grootschalig aan te pakken. We hebben daarom 

alleen waar nodig het schilderwerk bijgewerkt. Dit verklaart het restant van € 10.000. 

 

De overige (kleine) verschillen zitten in gunstige aanbestedingen. 
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        waarvan bestuur waarvan ruimte 

Geraamde toevoeging 1.305.000  705.434  500.000 

Werkelijke toevoeging 2.248.000  2.148.064  0 

Meer toevoeving 943.000  1.442.630  - 500.000  

    

DUO+ 1,9 mln; geen 

onttrekking 

Duivendrecht 0,4 mln 

Geen storting reserve 

Dorpshart 

Geraamde onttrekking 1.827.000  1.068.836  319429 

Werkelijke onttrekking 5.539.000  3.856.397  1304364 

Meer onttrekking 3.712.000  2.787.561   984.935  

    

DUO+ 0,9 mln;  

geen onttrekking 

reserve Dorpshart -0,4 

mln; decentralisaties 

0,3 mln; rest dekking 

beleids-ontwikkelingen 

en dus onderdeel 

resultaat 

0,6 mln hogere 

onttrekking Dorpshart 

Duivendrecht; 

Openbaar groen 0,15 

mln;  

Wegen 0,25 mln 

Saldo 

toevoeging/onttrekking - 2.769.000  - 1.344.931  - 1.484.935  

        

Saldo geraamde 

toevoeging en onttrekking - 522.000  - 363.402  180.571  

Saldo werkelijke 

toevoeging en onttrekking - 3.291.000  - 1.708.333  - 1.304.364  

Saldo minder 

toevoeging/onttrekking - 2.769.000  - 1.344.931  - 1.484.935  
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 Saldo 1-1-2016 Bij Af Saldo 31-12-

2016 

Boete 15.070,83  7.712,78  - 8.569,93  14.213,68  

Krediethypotheek 11.895,80  

  

11.895,80  

Onderhoudsplicht   4.596,00  4.596,00  

 TV ABW 41.980,71     - 1.320,00  40.660,71  

TV bijzondere bijstand 510,00  

  

510,00  

TV leenbijstand 196.750,33  45.528,67  38.669,94  203.609,06  

TV WWB 600.962,01  58.969,51  - 83.455,96  576.475,56  

 

867.169,68  116.806,96  136.611,83  847.364,81  

Voorzieningen 

Saldo 1-1-2016 - 629.000,00 

   Buiten invordering LB 2.280,00 

   Buiten invordering TV 25.535,50 

   
Saldo 31-12-2016 - 601.184,50  
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1 Raadsvoorstel en -besluit 2017/30: Begrotingskaders 2018 
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Nummer 2017/30 
 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : Begrotingskaders 2018 

portefeuillehouder : M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 23 mei 2017 

 

Samenvatting 
Als voorbereiding op de begroting 2018 worden voor de raad de verwachte 

ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de begroting 2018. Waar mogelijk is 

er een raming gegeven van de benodigde middelen. Te zien is dat, als er wordt 

uitgegaan van de verwachte loon- en prijscompensatie naast ontwikkelingen in de 

organisatie en de samenleving, de geraamde middelen niet toereikend zullen zijn. In 

hoeverre hiervan sprake is moet nader worden uitgewerkt in de begroting 2018. 

Hierbij rekening houdend met het gegeven dat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen 

zijn en er in principe wordt uitgegaan van een beleidsarme begroting. 

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Om de programmabegroting 2018 op te stellen is het gebruikelijk om met de raad te 

bepalen welke kaders hierbij van toepassing zijn. Tot en met de begroting 2017 is dit 

gedaan middels een zogenaamde begrotingsbrief. De wens is om deze begrotingsbrief 

door te ontwikkelen tot een kader stellende nota. Dit voorstel is een eerste stap in die 

richting. 

 

Wat is er aan de hand? 
Er zijn diverse beleidsontwikkelingen die invloed hebben op de begroting 2018. Maar 

ook zijn er keuzes te maken in beleidsprioriteiten die het college met de raad wil 

bespreken voorafgaande aan de begroting, zodat bij de behandeling van de begroting 

het niet gaat om de hoofdlijnen van de keuzes, maar om de uitwerking daarvan in 

hoofdlijnen van beleid. 

Veel ontwikkelingen zijn ten tijde van opstellen van deze nota nog niet bekend qua 

omvang van capaciteitsinzet en benodigde middelen. Dit zal nadere uitwerking moeten 

krijgen in de begroting 2018, maar hiermee wordt wel een beeld geschetst welke 

ontwikkelingen de gemeenten het hoofd moet en wil bieden. De ontwikkelingen in het 

sociale domein, de veranderende wet en regelgeving irt omgevingswet en wet 

vergunningverlening, toezicht en handhaving en duurzaamheid zijn hierin belangrijke 

elementen. Maar ook wordt een schets gegeven welke ontwikkelingen nodig zijn in het 

geheel van de samenleving van onze gemeente. 

 

In bijgaande begrotingskaders is te zien dat de verwachte loon- en prijsontwikkelingen 

een flinke aanslag kunnen doen op beschikbare middelen. Vooralsnog is aangenomen 

dat vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds hiervoor een (gedeeltelijke) 

bijstelling plaatsvindt. Indien deze compensatie niet of niet geheel plaatsvindt zal in de 

begroting 2018 een voorstel worden gedaan om de autonome ontwikkelingen te 

dekken om zo de (meerjaren)begroting 2018-2021 sluiten te maken. 

 

Ook is in beeld gebracht welke gevolgen de organisatieontwikkeling mede i.r.t. de 

ruimtelijke projecten hebben op de meerjarenraming. Dit in uitwerking van de nota 
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zoals besproken in de raad van 15-12-2016 en zoals ook verwerkt in de begroting 

2017 bij de 2e Nieuwsbrief. 

 

 

Wat gaan we doen? 
Na het vaststellen van de begrotingskaders wordt e.e.a. uitgewerkt in de 

programmabegroting 2018 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Niet vaststellen van een begrotingskader en de programmabegroting in zijn geheel te 

behandelen als een kaderstellend document. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
In de kadernota is aangegeven welke middelen nodig zijn bij de verschillende 

voorstellen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+ 

 

Wat is het vervolg? 
Opstellen van de programmabegroting 2018.  

 

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 d.d. 23 mei 2017, nummer 

2017/30, 

 

 

BESLUIT : 
1. Kennis te nemen van de begrotingskaders 2018 

2. Het college op te dragen een sluitende begroting aan de raad aan te bieden 

 

Ouder-Amstel, 6 juli 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

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

 

 

 



1 1. Begrotingskaders 2018-2021 

Begrotingskaders 2018 

 
 

 
 
 
Aan 

De gemeenteraad 
 Van 

College van B&W 
 Datum 

23 mei 2017 

Kopie 

 

Betreft 

Begrotingskaders 2018 

 
Inleiding: 
De wens van het college en gemeenteraad is om voorafgaande aan de 

begrotingsopstelling 2018 door middel van een kaderstellende nota de kaders te 

bepalen die van toepassing zijn op de op te stellen programmabegroting 2018. 

 

Mede door de inzet van capaciteit zowel binnen de gemeente Ouder-Amstel als binnen 

DUO+ is deze kadernota ‘slechts’ een eerste aanzet om te komen tot deze 

kaderstelling. De inzet is om deze kaderstelling onderdeel te laten worden van de 

gehele P&C cyclus van gemeenten samenwerkend in DUO+ en hierbij ook vanuit de 

kennis van betrokken organisaties de kwaliteit van deze kaderstellende nota te 

vergroten. 

 

In deze nota gaan we op hoofdlijnen in op die ontwikkelingen die of een keuze op 

hoofdlijnen vragen van de gemeenteraad of van belang zijn vanwege hun (mogelijke) 

invloed op de begroting 2018 of mogelijk ook op latere jaren. Het geeft ook een inkijk 

met welke ontwikkelingen de gemeente krijgt te maken en een beslag leggen op de 

organisatie. 

 

De keuzes, die worden voorgesteld of meegegeven door de raad, geven richting aan de 

programmabegroting 2018. Indien ex- of interne ontwikkelingen, na het vaststellen van 

deze nota, het noodzakelijk maken van deze koers af te wijken zal dat expliciet aan de 

orde komen in de programmabegroting 2018. Immers op het moment van dit schrijven 

is bijvoorbeeld niet bekend wat de uitkomsten zijn van de meicirculaire van de 

algemene uitkering van het gemeentefonds, maar ook de vorming van een nieuwe 

regering kan nog van invloed zijn op de programmabegroting 2018. 

Hiermee is deze notitie niet de begroting zelf, die per programma moet worden 

vastgesteld, maar is het een opiniërend document dat mede de koers bepaald die in de 

programmabegroting 2018 per programma verder wordt uitgewerkt.  

 

Toetsingskader provincie 

De provincie Noord-Holland heeft met een schrijven d.d. 4-4-2017 aan alle gemeenten 

in de provincie een aantal aspecten aangegeven die bij de beoordeling van de 

begroting van belang zijn. Deze punten worden meegenomen bij de opstelling van de 

begroting 2018. 

Een aspect willen we hier wel weergeven, omdat de provincie nader heeft gedefinieerd 

wanneer naar hun mening een begroting structureel in evenwicht is en die is als volgt: 
 

Opschuivend sluitend meerjarenperspectief  

Als er alleen evenwicht is in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming 2019-

2021, beoordelen wij of er sprake is van opschuivend sluitend 

meerjarenperspectief. Hiervan is sprake als ook bij de begroting 2017 alleen de 

laatste jaarschijf in evenwicht was. Om voor repressief toezicht in aanmerking te 

komen, mag er geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Als bij de begroting 
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2017 alleen de laatste jaarschijf in evenwicht was, dienen bij de begroting 2018 in 

beginsel minimaal de laatste twee jaarschijven in evenwicht te zijn. 

 

Leeswijzer 
 
In deze nota willen we het volgende op hoofdlijnen aan de orde stellen: 

 

1. Verwachte ontwikkelingen binnen de gemeente 

2. Verwachte ontwikkelingen in de regio 

3. Verwachte ontwikkelingen landelijk 

 

Hierbij worden alleen die ontwikkelingen geduid die naar verwachting een 

politiek/bestuurlijke en/of financiële impact zullen hebben op de begroting of 

meerjarenraming van de gemeente Ouder-Amstel.  

 

De ontwikkelingen worden per programma opgenomen en er is waar mogelijk een 

(grove) raming gemaakt van de verwachte extra lasten en/of baten. Hierbij is, vanuit 

het denken op hoofdlijnen, een grens gesteld van € 50.000,-- (plus en min). Nadere 

uitwerking hiervan vindt plaats in de programmabegroting 2018.  

 

In de doorkijk naar 2021 geven we de verwachte ontwikkelingen weer, maar omdat de 

begroting 2018 de laatste begroting is van de huidige gemeenteraad, wordt geen koers 

bepaald voor na 2018 als dit niet noodzakelijk is om te komen tot een 

programmabegroting 2018. 

 

In het hoofdstuk financieel geven we de kaders aan van het financiële beleid alsmede 

de samenvatting van de financiële effecten uitgaande van de ontwikkelingen per 

programma en voor zover bekend op het moment van opstellen van deze nota. 

 

Samenvatting: 
 
In deze eerste uitgebreidere kaderstellende nota worden een groot aantal in- en 

externe beleidsmatige ontwikkelingen in beeld gebracht die impact kunnen hebben op 

de (meerjaren)begroting 2018-2021 van de gemeente Ouder-Amstel. 

Er wordt uitgegaan van een beleidsarme begroting, omdat in 2018 er een nieuwe raad 

aantreedt die keuzes zal maken welke ontwikkelingen in Ouder-Amstel gewenst zijn. 

 

De (doorgaande) ontwikkelingen in het sociale domein, de komende veranderingen 

i.r.t. omgevingsvergunningen en wet VTH (vergunningverlening, toezicht en 

handhaving) en de ontwikkeling van de ruimtelijke projecten zijn onontkoombaar qua 

inzet van capaciteit en geld. Maar ook kleinere ontwikkelingen vragen aandacht en 

daarmee inzet en geld. De samenwerking in DUO verband moet helpen om gezamenlijk 

deze ontwikkelingen vorm te geven, immers de wettelijke ontwikkelingen zijn in basis 

voor alle gemeenten gelijk. 

 

Veel van deze ontwikkelingen zijn op moment van opstellen van deze nota niet 

duidelijk genoeg om deze al te voorzien van een concreet financieel effect. Ook moeten 

een aantal posten verder worden verfijnd wat plaatsvindt in het kader van het opstellen 

van de begroting 2018. Toch is te zien dat wat er tot heden is geraamd, leidt tot een 

aanzienlijk beslag op de middelen. En omdat er in de meerjarenbegroting 2017-2020 

sprake is van een beperkt saldo, zal dit betekenen dat er sprake zal zijn van 

prioriteitstellingen om de begroting 2018 sluitend te krijgen. De groei van de gemeente 

vraagt om investeringen, zoals ook al geschetst in de nota organisatieontwikkeling van 

15-12-2016. Het is aan de gemeenteraad om het college een koers mee te geven in 

deze (mogelijke) prioriteitsstelling. 
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Programma 1 Sociaal 

Ontwikkelingen binnen gemeente 

 
Sociaal Domein 

 

Algemeen 

Na de invoering van de nieuwe jeugdzorg en WMO taken in 2015 is er een redelijk 

constant beeld te zien als het gaat om de middelen die nodig zijn om deze taken uit te 

voeren. Zowel in 2015 als in 2016 is te zien dat het Sociaal Domein breed binnen de 

begrote doelstellingen blijft. De participatiewet wordt vrijwel conform de begrote 

doelstelling uitgevoerd, de WMO laat een onderbesteding zien van de middelen en de 

Jeugdzorg een overbesteding. De laatste twee houden elkaar ongeveer in evenwicht. In 

2018 zien wij effecten van verdere bezuinigingen van de Rijksoverheid op de “nieuwe” 

taken. Er zal dus een besluit genomen moeten worden of wij het niveau van de 

middelen voor het sociaal domein op het niveau houden van 2016/2017 of dat er 

aanpassingen moeten komen in het budget die rekening houden met minder middelen 

in het gemeentefonds voor het sociaal domein. Indien de raad tot dit laatste besluit zal 

dit gevolgen hebben voor ons beleid, het niveau van voorzieningen en er kunnen 

langere wachtlijsten ontstaan voor onze inwoners.  

 

Jeugdzorg 

Per 1 januari 2018 zal de jeugdzorg in de regio “Groot Amsterdam” waarbinnen 14 

gemeenten samenwerken een behoorlijke verandering ondergaan. De inkoop van de 

jeugdzorg is anders vorm gegeven. Het grote aantal verschillende producten 

(honderden) in de jeugdzorg wordt omgezet naar zorgarrangementen zodat er sprake 

is van ruim minder dan 90 verschillende producten. Klanten krijgen een perspectiefplan 

waarop de benodigde jeugdzorg wordt gebaseerd. De verwachting is dat gemeenten 

via deze werkwijze beter kunnen sturen op de kwaliteit en de middelen. De invoering 

vraagt veel van alle betrokken gemeenten en zorginstellingen. Medewerkers en 

hulpverleners moeten geschoold worden om perspectiefplannen te kunnen opstellen. 

Nieuwe systemen en processen moeten worden ingericht. Beleid moet herschreven en 

aangepast worden. Dit alles zal betekenen dat deze transformatie in 2018 en deels in 

2019 extra kosten met zich mee gaat brengen. Deze kosten moeten gemaakt worden 

om productieverlies in de uitvoering te voorkomen en voldoende capaciteit te hebben 

om alle veranderingen door te voeren. Op termijn verwachten gemeenten dat er beter 

gestuurd kan worden op de budgetten en dat dit ook zijn invloed zal hebben op de 

structureel hogere uitgaven van dit moment. 

 

Kernteam 

Dit voorjaar vindt er een uitgebreide heroriëntatie plaats over het functionering en de 

inrichting van ons Kernteam. De aanleiding van deze heroriëntatie is dat de casussen 

die aangemeld worden bij het Kernteam complexer zijn dan eerst was gedacht. 

Gezinnen kampen met een ouder met ggz problematiek, of met een verstandelijke 

beperking. Kinderen worden door deze ouders onbedoeld verwaarloosd. Omdat ouders, 

maar ook alleenstaande bewoners, met ggz/LVB een specifieke benadering nodig 

hebben. Uit ervaring is gebleken dat regie voeren over een complex huishouden een 

vak apart is. Het is daarom nodig dat het kernteam zich verder kan ontwikkelen en 

professionaliseren. Mogelijk kan de heroriëntatie leiden tot een andere inrichting van 

het Kernteam. Ook in verband met de nieuw aankoopstrategie jeugd in 2018 is het 

belangrijk dat het kernteam goed is voorbereid met de veranderde werkwijze. De 

verwachting is dat extra middelen nodig zijn om de noodzakelijke capaciteit voor het 

Kernteam in 2018 op peil te brengen. 
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Schuldhulpverlening  

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening 2018- 

2021. De uitvoering van de WGS is een gemeentelijke taak vanuit het Rijk en kent een 

openeinde regeling. Je weet immers niet vooraf hoeveel personen met schulden zich 

gaan melden.  

Voorgaande jaren was er een budget beschikbaar van maximaal € 95.000,- 

Opgebouwd uit een deel schuldhulpverlening (€50.000,-) en een gereserveerd deel ter 

hoogte van € 45.000,- vanuit het re-integratie-budget.  De mogelijkheid om budget te 

blijven reserveren vanuit de re-integratie middelen komt te vervallen gezien de 

toename van de vraag vanuit Werk en Inkomen en de afname van de rijksbijdrage. 

Dit zal betekenen dat er rekening gehouden moet worden met een verhoging van de 

post Schuldhulpverlening. Het nieuwe beleidsplan met bijbehorend budget zal in 

oktober ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. 

 

Ontwikkelingen AM Match 

Vanaf 2018 kunnen de trajecten van AM Match niet meer worden bekostigd uit de WSW 

reserve van de gemeente. Voor 2018 wordt daarom op het re-integratiebudget een 

extra uitgave verwacht om trajecten voor mensen met een loonwaarde tot70% te 

kunnen financieren. De hoogte van deze uitgave is op dit moment nog niet bekend, 

omdat de begroting 2018 van AM Match nog niet is vastgesteld. De verwachting is dat 

deze extra uitgave tussen de 25.000 en de 50.000 euro liggen. Het betreft hier 

structurele uitgaven, die naar verwachting worden gecompenseerd vanuit de algemene 

uitkering van het gemeentefonds. 

 

Ontwikkelingen landelijk participatiewet 

De gemeente Ouder-Amstel heeft structureel € 42.000 extra gekregen in het 

Gemeentefonds voor de bestrijding van armoede onder kinderen (de zgn. Klijnsma 

gelden). In de loop van 2017 zal het college met een voorstel komen over de besteding 

van deze middelen en de wijze waarop. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de 

begroting 2018. 

 

Onderwijs 

 

Regionale leerplichtafspraken Voortgezet onderwijs  

Voor de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en 

Kwalificatieplicht zijn twee rijkssubsidies beschikbaar, namelijk de structurele subsidie 

RMC/Kwalificatieplicht en een incidentele subsidie Aanpak Voortijdig Schoolverlaten. 

Deze laatste subsidie vermindert vanaf schooljaar 2017-2018 tot 2019-2020 met  

€ 30.000 per jaar. Uit gemeentelijk budget wordt vooralsnog niet bijgedragen in 

bekostiging deze taken.  

Indien de samenwerkende Amstelland gemeenten besluiten om het ingezette beleid wel 

voort te zetten dan kan dit als gevolg hebben dat wij als Ouder-Amstel tussen de 

 € 7.500 en € 20.000 in de begroting 2018 moeten gaan opnemen.  

 

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)  

De gemeente ontvangt jaarlijks een uitkering voor het gemeentelijke 

onderwijsachterstandenbeleid. Het ministerie van OCW heeft aangekondigd dat een 

nieuwe verdeelsystematiek gaat gelden vanaf 1 januari 2018. Het is nu nog onzeker 

hoe hoog het bedrag is dat de gemeente Ouder-Amstel vanaf 2018 ontvangt. Een 

eventuele korting op de middelen voor onderwijsachterstanden zal consequenties 

hebben voor de wijze waarop het beleid wordt ingevuld. Het college zal met voorstellen 

komen om het beleid aan te passen vanaf 2018.  
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Sporten, spelen en bewegen 

 

Investeringen sportparken 

De komende jaren wordt het (her)investeren in gemeentelijke sportvelden een punt 

van aandacht. De oudste kunstgrasvelden zijn in 2019 aan vervanging toe. Het 

ontbreekt aan een goede meerjareninvesterings- en onderhoudsplanning die we in 

2017 gaan opstellen. Aan de hand daarvan wordt het belangrijk te bepalen in welke 

velden we in de komende jaren gaan investeren, rekening houdend met de 

ontwikkelingen in de Nieuwe Kern. De kunstgrasvelden (gemiddelde € 400.000 per 

veld) staan geactiveerd in de begroting, de natuurgrasvelden niet. 

 

Nieuw speelplekkenbeleid 

Een al zeer lang gekoesterde wens is het opstellen van nieuw speelplekkenbeleid. In 

2017 of begin 2018 hopen wij met een nieuw plan richting de raad te komen. De 

huidige kaders stammen uit 2000 en in dat jaar en in 2005 zijn voor het laatst flinke 

investeringen gedaan. Er komen steeds meer verzoeken van inwoners om speelplekken 

te vernieuwen. Een serieuze vernieuwing van de speelplekkeninventaris is echter duur. 

Het eenvoudigste speeltoestel (wipkip) kost al gauw € 600-700, een volledig ingerichte 

buurtspelplek al gauw € 10.000. Het huidige budget van circa € 50.000 wordt jaarlijks 

volledig besteed aan onderhoud en vervanging. Mocht de raad het besluit nemen om 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en het huidige niveau in stand te houden 

dan heeft dit gevolgen voor het huidige budget. 

 

Burgerinitiatieven 

Steeds meer inwoners komen met ideeën, onder andere voor de inrichting van de 

openbare ruimte. Het is duidelijk dat het voor inwoners zeer lastig is om zelf voor de 

volledige financiering te zorgen. Als gemeente ondersteunen we dit soort initiatieven 

vooral in stimulerende en faciliterende zin, maar niet in financiële zin. Met het 

gemeentelijke streven naar 'samen maken we Ouder-Amstel' is het goed om te 

overwegen structureel geld vrij te maken voor een budget 'burgerinitiatievenfonds' 

(overigens niet alleen voor initiatieven op het gebied van sport en bewegen), ook 

omdat het gaat om ideeën die aan veel meer dan alleen de initiatiefnemers ten goede 

komen. De vraag is of de raad een voorstel zou willen zien om te komen tot een 

dergelijk fonds. 

  

Inzet personeel programma Sociaal 

Het aantal regionale samenwerkingsverbanden is de afgelopen jaren door de 

decentralisaties sterk toegenomen. Met name de Jeugdzorg, de WMO, Veilig thuis, de 

GGD, Onderwijs en de OGGZ samenwerking zijn sterk geïntensiveerd om een 

gezamenlijk regionaal beleid te voeren. Deze regionale samenwerking op deze 

gebieden is nodig omdat geen van de deelnemende gemeenten goed in staat is alleen 

uitvoering te geven aan deze zorgtaken. Wil onze gemeente op deze belangrijke 

beleidsterreinen goed aangehaakt zijn en blijven dan is het noodzakelijk om extra 

beleidscapaciteit in te zetten om Ouder-Amstel goed te vertegenwoordigen in de regio. 

Na de invoering van de nieuwe taken op WMO en Jeugdzorg in 2015 is nu duidelijk dat 

ook de komende jaren veel nieuwe ontwikkeling in de regio plaats gaan vinden. Mede 

omdat ook onze lokale ambities op het gebied van samenlevingszaken groot zijn en alle 

wettelijke taken uitgevoerd moeten blijven is de huidige beleidscapaciteit inclusief de 

uitbreiding van een halve fte in 2016 onvoldoende om alle taken uit te voeren. Voor 

2018 is de verwachting dat er tussen een halve en hele fte extra beleidscapaciteit 

nodig is. 
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Benodigde extra middelen en dekking 

  Bedragen x € 1.000,-- 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

Benodigd: 173 173 173 173 

Jeugdzorg (I) pm pm 0 0 

Kernteam (I) pm 0 0 0 

Schuldhulpverlening (S) pm pm pm pm 

Ontwikkelingen AM Match (S) (max) 33 33 33 33 

Regionale leerplichtafspraken 

Voortgezet onderwijs  (S) (max) 
20 20 20 20 

Gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) 

(S) 

pm pm pm pm 

Investeringen sportparken (S) pm pm pm pm 

Nieuw speelplekkenbeleid (S) pm Pm Pm pm 

Burgerinitiatieven (S) pm pm pm pm 

Inzet personeel programma Sociaal 

(max) (S) 
120 120 120 120 

          

Dekking: 33 33 33 33 

Compensatie AU-GF AM-Match 33 33 33 33 

          

Saldo (+ is voordeel; - = nadeel) -140+pm -140+pm -140+pm -140+pm 

 

Toelichting benodigde middelen en dekking: 

De toelichtingen zijn opgenomen bij de onderwerpen hiervoor. 
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Programma 2 Ruimte 
    

Ontwikkelingen binnen gemeente 

De invoering van Assetmanagement (planmatig onderhoud van eigendommen) zal 

meer grip geven op het beheer van de openbare ruimte en de benodigde budgetten. 

Door de data op orde te krijgen is meer inzicht in het areaal en de staat hiervan. De 

aanschaf van het nieuwe integrale beheerpakket en de inspecties die gehouden worden 

in 2017 zorgen ervoor dat de data geoptimaliseerd en toegankelijk wordt.  

Het groenbeheerplan wat in 2017 opgesteld wordt geeft mogelijk een bijstelling van de 

benodigde kosten voor 2018.  

 

In 2017 zullen de uitkomsten van de weginspectie verwerkt worden in het 

Wegenbeheerplan. Dit geeft mogelijk aanleiding tot een andere planning en 

maatregelen die uitgevoerd moeten gaan worden in 2018.  

 

De wijzigingen worden verwerkt in de begroting 2018. Ook de aan infrastructuur 

verbonden reserves zullen hierbij worden beoordeeld. 

 

Projecten 

In de 2e Nieuwsbrief van 2017 is een voorstel gedaan voor de capaciteitsuitbreiding 

voor projecten en de wijze van afdekking van niet gedekte projectkosten. Voornemen 

is om 2x per jaar een rapportage op te stellen waarin de (financiële) stand van de 

projecten in beeld worden gebracht. 

 

Groenbestek 

In 2018 wordt het (breed)groenbestek opnieuw aanbesteed met de nieuwe gegevens 

uit het beheerssysteem. Het risico bestaat dat deze gegevens een ander areaal laten 

zien dan voorheen. Dit heeft financiële consequenties. 

 

Woninggroen 

Het project woninggroen en het bijbehorende budget wordt eind 2017 afgesloten. 

 

Reconstructie fietspad de Slinger 

In 2018 staat de reconstructie van het fietspad de Slinger op het programma. 

Vanuit de raad is de behoefte geuit om de kwaliteit van de fietspaden langs de 

Rijksstraatweg op een hoger niveau te krijgen. Hierbij zou het groot onderhoud van de 

fietspaden langs de Rijksstraatweg, wat gepland is in 2022, naar 2018 geschoven 

kunnen worden, zodat een integraal project ontstaat met het fietspad de Slinger. 

Om inzicht te krijgen naar de haalbaarheid hiervan wordt een haalbaarheidsnotitie en 

advies opgesteld, welke als basis zal dienen voor een bestuurlijke beslissing. 

Afhankelijk van de bestuurlijke beslissing die hierin genomen wordt, dient de 

investering voor het groot onderhoud van de fietspaden langs de Rijksstraatweg die 

gepland is in 2022, mogelijk naar 2018 te worden gehaald.  

 

Project veilige school-thuisroutes, 

In 2017 is gestart met het project veilige school-thuisroutes. Dit project heeft als doel 

verkeersknelpunten op de school-thuisroutes in de kernen met behulp van participatie 

te inventariseren, en deze grondig te analyseren. Hieruit wordt een conclusie getrokken 

en aanbevelingen gedaan tot het oplossen van de verkeersknelpunten, welke worden 

weergegeven in een factsheet per knelpunt. In deze, bij de knelpunten horende 

factsheets, wordt een globaal kostenoverzicht mee gegeven voor de oplossingsrichting. 

 

Deze factsheets worden gebruikt in een B&W-advies waarin op basis van de huidige 

meerjarenplanning wegen en subsidiemogelijkheden het college een afweging kan 
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maken in de planning van het oplossen van de knelpunten.  Het uitgangspunt hierbij is 

een integrale aanpak, en dus de knelpunten op te lossen bij het groot onderhoud van 

de wegen. Echter afhankelijk van de ernst van de knelpunten, afgezet tegen de 

planning van de wegen, kan het college besluiten tot het wijzigen van de 

meerjarenplanning. Een ander mogelijkheid is dat het college besluit tot het vrij maken 

van financiën, om knelpunten op te lossen, en los te koppelen van het wegonderhoud.  

 

Dit betekent dat het college kan beslissen tot het uitvoeren van werkzaamheden die 

vooralsnog niet voorzien zijn in de huidige meerjarenplanning van de wegen, en 

begrotingswijzigingen tot gevolg hebben. 

 
Wonen en economie 

Per 1 januari 2017 houdt de Stadsregio Amsterdam (SRA) zich niet lange bezig met 

taken op het gebied van wonen en economie. Een aantal onderwerpen binnen die 

beleidsterreinen wordt opgepakt door de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voor de 

overige onderwerpen zijn de deelregio’s aan zet. De gemeenschappelijke regeling 

Amstelland Meerlanden heeft voor beide beleidsterreinen een coördinator aangesteld. 

De coördinatoren dragen zorg voor de afstemming en onze gezamenlijke deelregionale 

input richting de MRA. Voor de inhoudelijke bijdrage zijn de beleidsmedewerkers van 

de deelnemende gemeenten verantwoordelijk. Omdat zij nu een deel van beleidstukken 

moeten opstellen, die voorheen door de SRA werden opgesteld (of modellen daarvoor), 

zal de druk op de ambtelijke capaciteit toenemen. Voor Ouder-Amstel is de 

verwachting dat hiervoor totaal 0,5 Fte nodig is.  

Ontwikkelingen in de regio 

n.v.t. 

 

Ontwikkelingen landelijk 

Omgevingswet 

De herziening van het omgevingsrecht betekent een grote operatie, die belangrijk is 

voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt of zal werken. Dat geldt 

zeker ook voor gemeentejuristen en niet alleen als ze werken binnen het ‘traditionele’ 

fysiek domein. Het omgevingsrecht reikt verder. De Omgevingswet – en in het 

bijzonder het verplichte gemeentelijk omgevingsplan – heeft namelijk ook gevolgen 

voor veel bestaande gemeentelijke verordeningen, nadere regels, aanwijzingsbesluiten 

en beleidsregels. 

Hoewel de voorgenomen inwerkingtreding (in 2019) nog ver weg lijkt, is het voor 

gemeenten zaak om nu al aan de slag te gaan: kennis vergaren, meedenken, 

vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. 

 

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking en bundelt o.a. 26 

bestaande wetten voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de 

Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Het vraagt om 

een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. De 

voorbereiding vergt investeringen in medewerkers (bijscholing en capaciteit) en ICT en 

omvat het (verplicht) opstellen van een omgevingsvisie. 

 

De implementatie van de Omgevingswet vraagt om investeringen op verschillende 

gebieden. Het gaat zowel om (bij)scholing van medewerkers, de uitvoering van 

projecten (zoals de omgevingsvisie), ICT, als om ureninzet van medewerkers. De 

exacte omvang van de benodigde budgetten is afhankelijk van het ambitieniveau dat 

wordt gekozen, het tempo en de mate waarin de gemeente wil veranderen en de 
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actuele opgave voor de komende jaren in het fysieke domein. Dit zal in de loop van 

2017 duidelijker worden. 

 

In elk geval zal in 2018 budget nodig zijn voor de voorbereiding van een 

omgevingsvisie en omgevingsplan, trainingen, communicatie en extra capaciteit voor 

procesmanagement. 

De invoering van de Omgevingswet zal effect hebben op de legesinkomsten. Omdat 

een deel van de toetsing van aanvragen komt te vervallen, zal dit effect hebben op het 

legestarief (vanuit oogpunt kostendekkendheid). Omdat er een verschuiving zal 

plaatvinden en de nadruk straks meer op handhaving komt te liggen, zal er in 

kostprijsonderzoek aandacht moeten zijn voor dit aspect 

 

wet VTH 

In 2009 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, het IPO en de VNG over minimale 

kwaliteitseisen voor de uitvoering van de vergunningverlening en toezicht en 

handhaving (VTH) taak. De set kwaliteitscriteria (2.0) die hieruit ontstond zijn 

inmiddels ontwikkeld tot de meest recente versie: de Kwaliteitscriteria 2.1. De criteria 

hebben zowel betrekking op het niveau van de capaciteit en opleidingen (kritieke 

massa) als op het gebied van het proces (procescriteria). Inmiddels zijn de 

kwaliteitscriteria wettelijk geborgd met de Wet Verbetering vergunningverlening, 

toezicht en handhaving (wet VTH) op 14 april 2016. Elke uitvoeringsorganisatie binnen 

het VTH domein dient dan ook een kwaliteitsverordening vast te stellen, waarmee 

verklaard wordt hoe er voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria, dan wel verantwoord 

wordt afgeweken.  

In 2017 zal de verordening worden aangeboden voor vaststelling. Dan zal ook duidelijk 

worden welke omvang de financiële consequenties hebben. 

 

Op 21 februari 2017 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) door 

de Tweede Kamer aangenomen. Met deze wet verschuift de verantwoordelijkheid voor 

kwaliteitsborging bij bouwwerken van gemeenten naar private partijen. Gevolg hiervan 

is dat het takenpakket van de gemeente (deels) verandert. De (aannemelijkheids)toets 

van het bouwplan en bouwtekeningen aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 

2012 vervalt.  

De gemeente houdt nog wel haar taken op de volgende gebieden: 

• toetsing en toezicht op naleving vergunningvoorschriften met betrekking tot 

welstand, bouwverordening, monumenten, ruimtelijke ordening en wet Bibob; 

• overige taken vanuit Bouwbesluit 2012: afhandeling meldingen brandveilig 

gebruik en sloop; toezicht voorschriften brandveilig gebruik;  

• toezicht voorschriften bouwen en slopen; 

• toezicht bestaande bouw; 

• toezicht illegale bouw. 

 

Vorenstaande betekent dan ook dat een groot deel van de taken bij de gemeentes 

blijven.  

 

Wet natuurbescherming - werken met de gedragscode Flora- en faunawet - 

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in gegaan. Deze vervangt 3 

wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De 

gedragscode ‘Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen’ is nog geldig tot 29 

oktober 2019. Hier verandert dus nog niets aan.  

Vanaf 1 januari 2017 zal er op basis van de actuele lijsten met beschermde soorten 

moeten worden gehandeld. De beschermde soorten zijn wel gewijzigd, er zijn nieuw 

soortenlijsten van beschermde diersoorten. Dit kan consequenties hebben in onze 

werkzaamheden in de openbare ruimte. Over het algemeen zijn er nu minder soorten 

zwaar beschermd. 
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Duurzaamheid 

In 2050 moet Nederland energieneutraal zijn met gesloten kringlopen (‘zero waste’). 

De Europese Commissie wil dat Europa dan klimaatneutraal is. Om daar te komen moet 

in 2020 in Nederland 14 procent van alle energie duurzaam worden opgewekt.  

Deze afspraken staan in het Nationaal Energieakkoord (NEA) dat is afgesloten door een 

groot aantal maatschappelijke organisaties en overheden (zoals het Interprovinciaal 

Overleg, de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en VNO-

NCW). Daarnaast is in dit akkoord het doel opgenomen om 1,5 procent per jaar te 

besparen op energie.  

De nationale doelstellingen voor verduurzaming en energiebesparing zijn afgeleid van 

het Europese beleid: zo moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Europa met 40 

procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.  

Dit vraagt een temporisering van de energietransitie. Welke weg en aanpak volgen we 

daarbij? Inmiddels is het startschot voor de afbouw van het gebruik van fossiele brand-

stoffen gegeven. Een ontwikkeling die niet alleen de overheid (Rijk, provincie en 

gemeenten) raakt maar ook het bedrijfsleven, de netbeheerders, de corporaties en 

onze inwoners. 

Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 blijkt dat het aandeel hernieuwbare 

energie tussen 2013 en 2023 in Nederland (zeer) sterk zal stijgen; van 4,5 % in 2013 

naar 15,9% in 2023. Het eerder gestelde doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 

zal waarschijnlijk nog niet gehaald worden. Uitgekomen zal worden op 12,7% in 2020. 

Dat vraagt om een intensivering van maatregelen uit het Energieakkoord. 

In alle sectoren van de economie wordt actief beleid gevoerd voor energiebesparing 

met als resultaat een jaarlijkse energiebesparing (tot 2020) van 1,5 %. 

Van Afval naar Grondstof  

Landelijke doelstelling van het programma VANG-HHA (Van Afval naar Grondstof, 

Huishoudelijk Afval) is een bronscheiding van 75%, zijnde 100 kilo restafval per 

inwoner in 2020, 30 kilo in 2025 en 0 in 2050. Dit in het kader van de circulaire 

economie. Er is nog geen wettelijke verplichting om dit te bereiken, maar er wordt wel 

gewerkt aan meer druk vanuit het rijk, bijvoorbeeld door gemeenten een convenant te 

laten ondertekenen en belasting te heffen op het verbranden van afval. Om de VANG-

doelstellingen te bereiken zijn maatregelen nodig. De financiële gevolgen hiervan 

kunnen worden verrekend binnen de afvalstoffenheffing. Zo ook de vergoedingen voor 

grondstoffen en het vermijden van kosten van (en belasting op) het verbranden van 

restafval. 

 

Benodigde extra middelen en dekking 

  Bedragen x € 1.000,-- 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

Benodigd: 685 725 590 510 

Beheer van de openbare ruimte (S) pm pm pm pm 

Groenbestek (S) pm pm pm pm 

Reconstructie fietspad de Slinger (S) Pm Pm Pm Pm 

Project veilige school-thuisroutes (I/S) Pm Pm Pm Pm 

Overname taken SRA (S) 40 40 40 40 

Invoering omgevingswet (I) pm pm 0 0 

Veranderingen wet VTH (I/S) pm pm pm pm 

Lagere legesopbrengsten (S) pm pm pm pm 
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Mutatie niet door te belasten 

ontwikkelkosten ruimtelijke projecten 

(I) 

645 685 550 470 

          

Dekking: 645 685 550 470 

Onttrekking reserve infrastuctuur 

reconstructie fietspad de Slinger (I) 
pm Pm Pm pm 

Onttrekking reserve ruimtelijke 

projecten (I) 
645 685 550 470 

Saldo (+ is voordeel; - = nadeel) -40 -40 -40 -40 

 

Toelichting benodigde middelen en dekking: 

De bedragen van de niet door te belasten ontwikkelkosten ruimtelijke projecten, zijn 

een voorlopige raming die in opmaat naar de begroting 2018 wordt bijgesteld. 

Vooralsnog is aangenomen dat al deze lasten gedekt kunnen worden vanuit de reserve 

ruimtelijke projecten. Dit is een nieuwe reserve, die is voorgesteld in te stellen bij de 

programmarekening 2016 en te verhogen bij de 2e Nieuwsbrief 2017 tot een bedrag 

van 2,5 mln. 

  



 
 
 

 

pagina 13 van 19 

Programma 3 Bestuur Dienstverlening en Veiligheid 

Ontwikkelingen binnen gemeente 

Op basis van de het raadsbesluit van 15-12-2016 is de formatie en externe capaciteit 

uitgebreid. De uitwerking hiervan is opgenomen in de 2e Nieuwsbrief van 2017. Een 

deel van deze capaciteit kan worden gedekt ten laste van projecten. Hierbij is 

uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe. In opmaat naar de begroting 2018 zullen 

de projectramingen en daarmee de mogelijk door te belasten kosten worden herzien. 

Hierbij moet mede worden uitgegaan van de nieuwe regels van het BBV. 

Ontwikkelingen in de regio 

De kadernota 2018 van DUO+ geeft aan dat vanuit verwachte loon- en 

prijsontwikkelingen de bijdragen voor de gemeenten als volgt wijzigen. Hierbij is door 

de gemeenten in DUO verband uitgegaan van dezelfde loon- en prijsindices. 

 

 Mutatie voor de partners (x € 

1.000) 

2018 2019 2020 2021 

Diemen 161 157 156 153 

Ouder Amstel 257 254 253 251 

Uithoorn 498 492 490 488 

Totaal 917 903 899 893 

 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de mutatie in de algemene uitkering voldoende 

is om deze loon- en prijsstijging te compenseren. Indien dit niet zo is, zal hierop bij de 

begroting 2018 worden ingegaan. 

Ontwikkelingen landelijk 

n.v.t. 

Benodigde extra middelen en dekking 

  Bedragen x € 1.000,-- 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

Benodigd: 906 818 817 775 

Loonontwikkeling OA (S) 80 80 80 80 

DUO+ (loon en prijsbijstelling) (S) 257 254 253 251 

Uitbreiding personeel organisatie 

(basis raadsbesluit 15-12-2016) (S) 
420 420 420 420 

Uitbreiding niet door te belasten 

inhuur derden (saldo); basis 

raadsbesluit 15-12-2016) (S) 

150 65 65 25 

          

Dekking: 190 190 190 190 

Mutatie doorbelasting naar projecten 

agv formatie uitbreiding (S) 
190 190 190 190 

          

Saldo (+ is voordeel; - = nadeel) -716 -628 -627 -585 
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Toelichting benodigde middelen en dekking: 

Zoals hiervoor al toegelicht wordt vooralsnog ervan uitgegaan dat niet de gehele 

capaciteitsuitbreiding van de organisatie kan worden doorbelast naar de projecten. Dit 

wordt in opmaat naar de begroting 2018 verder geanalyseerd. 

De loonontwikkeling van Ouder-Amstel is gebaseerd op de verwachte loonindex zoals 

aangegeven in het volgende hoofdstuk Financieel.  
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Financieel  

Ontwikkelingen binnen gemeente 

 
Groei van de gemeente 

Voor 2018-2021 is de voorlopige prognose dat het aantal woningen met ruim 700 

toeneemt (m.n. in 2021). Dit is met name de toename vanuit De Nieuwe Kern, ABP en 

Entrada.  

 

Omdat deze groei alleen gepaard gaat met toename van inwoners en geen toename 

van oppervlakte heeft dit effecten op de aantallen die ten grondslag liggen aan de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds (AU-GF).  

 

Bij de toename van de gemeente tot 14.000 inwoners zal de schaal waarop de raad, 

college en burgemeester worden betaald worden verhoogd naar klasse 3. Dit kan ook 

gevolgen hebben voor het loongebouw van de organisatie, alsmede de uitkering uit het 

gemeentefonds. 

Bij een toename tot 15.000 inwoners zal bij een volgende verkiezing de gemeenteraad 

met 2 personen worden uitgebreid. 

De uitbreiding van het aantal woningen betekent ook dat de gemeente ontwikkelkosten 

moet gaan maken in relatie tot die voorzieningen die ten laste van de gemeente komen 

en niet gedekt worden vanuit overeenkomsten met projectontwikkelaars. Denk aan: 

scholen, (bovenwijkse) sport- en wijkvoorzieningen. Maar ook heeft dit gevolgen op de 

uitgaven in het sociale domein, veiligheid, uitvoeringskosten van de 

gemeenschappelijke regelingen etc. Het is nog te vroeg om hier exacte berekeningen 

van te maken, omdat de prognoses op dit moment nog te globaal zijn. 

 

Ontwikkelingen in de regio 

De gemeenschappelijke regelingen dienen in het voorjaar de kaders/begroting aan voor 

2018 e.v.j. De uitkomsten hiervan beïnvloedden de begroting van de gemeente. Tot op 

heden zijn er geen signalen van grote veranderingen in beleidsmatige zin. 

Ontwikkelingen landelijk 

De commissie Financiële ruimte voor gemeenten, onder leiding van Alexander Rinnooy 

Kan, concludeerde in 2015 dat gemeenten meer flexibiliteit moeten krijgen binnen het 

financiële domein.  

Een van de sporen waar de commissie voor pleitte was het verschuiven van belastingen 

naar het lokale niveau. Waarbij het uitgangspunt was, niet meer euro’s of een hogere 

belastingdruk voor de inwoners wél meer beschikkingsbevoegdheid voor 

gemeenteraden. 

Dit is ook bevestigd in het rapport “Maak Verschil; Krachtig inspelen op regionaal-

economische opgaven” van de Studiegroep Openbaar Bestuur o.l.v. Richard van Zwol 

in opdracht van het Ministerie van BZK (2016).  

Vooralsnog verwachten we voor deze meerjaren periode geen verandering hierin. 

Kaders financieel 

Het bestaande beleid is om de belastingen en leges jaarlijks te indexeren met de 

inflatiecorrectie. Op basis van de stand januari 2017 was de inflatie (basis 

consumentenprijsindex; jaarbasis) 1,7%. De verwachtingen zijn dat in 2017 dit een 

reëel % is. Verwachtingen zijn dat deze in werkelijkheid iets hoger kan zijn.  
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 2018 2019 2020 2021 

Loon index organisatie 1) 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

Prijsindex organisatie 2) 0% 0% 0% 0% 

Indexering uitgaande subsidies 

3) 

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Index OZB t.o.v. begroting 

2017 

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Index afvalstoffen- en 

reinigingsrechten 

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Index rioolheffing 4) 2,5% + 

1,7% 

2,5% + 

1,7% 

2,5% + 

1,7% 

2,5% + 

1,7% 

Index overige leges 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Buffer eigen vermogen opvang 

externe ontwikkeling (x € 1 

mln.) 5) 

3 mln. 3 mln. 3 mln. 3 mln. 

Weerstandsratio (minimum-

Incidenteel) 6) 

1 

(voldoende) 

1 

(voldoende) 

1 

(voldoende) 

1 

(voldoende) 

 
Toelichting: 

Loon index organisatie: 

Vanuit de FNV is in februari in de “Voorstellenbrief cao gemeenten 2017” voorgesteld 

de lonen te verhogen met 2,5%. 

Vanuit de VNG is het volgende aangegeven: 

Vanaf 1 januari 2017 stijgen de ABP-pensioenpremies met 2,6 procent. Dat leidt tot 

een stijging van de pensioenpremiekosten voor de werkgever met 1,40 procent van de 

loonsom. De VNG wijst erop dat gemeenten die kosten zelf moeten dragen  ……  

…..volgens de VNG is daarmee de arbeidsvoorwaardenruimte volledig benut. ‘Als er 

ruimte is voor een nieuwe salarisafspraak in 2017, dan is die zeer bescheiden’, aldus de 

koepelorganisatie.  

Loonruimte voor 2018 

‘De pensioenpremieontwikkeling voor 2018 is nog niet vastgesteld maar zeker is dat 

die ook zal drukken op de loonruimte voor 2018, maar waarschijnlijk in mindere mate 

dan in 2017.’ De pensioen premiestijging zoals het ABP die nu voorziet, zou leiden tot 

een stijging van de pensioenpremiekosten voor de werkgever met 1 procent van de 

loonsom.  

 

Voorgesteld wordt vooralsnog uit te gaan van een stijging van de loonkosten met 

1,6%. Deze stijging kan mogelijk gedekt worden uit een hogere algemene uitkering. 

Het grootste deel van deze index is opgenomen in de begroting van DUO+; voor het 

personeel in dienst van Ouder-Amstel bedraagt deze stijging ca € 35.000,-- 

 

Prijsindex organisatie 

Omdat er in de begroting wordt uitgegaan van een reële raming wordt er geen 

prijsindex zonder meer toegepast. De op te stellen en opgestelde beheer- en 

onderhoudsplannen zijn de basis voor de ramingen alsmede de (meerjarige) beheer en 

onderhoudscontracten. Vooralsnog wordt deze stijging centraal begroot en dient ter 

dekking van die budgetten die geconfronteerd worden met kostenstijgingen. 

Uitgaande van 1,7% zou de prijsstijging per saldo (lasten -/- baten) ca € 100.000,-- 

zijn. 

 

Indexering uitgaande subsidies en inkomensoverdrachten 

Ook de begroting van subsidies vindt plaats op basis van een reële raming. Hierbij kan 

de CPI van 1,7% wel als toets worden gehanteerd, maar is het geen aanpassing zonder 

meer. Ook deze raming wordt centraal begroot. 
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In welke mate de gemeenschappelijke regelingen (excl. DUO+) loon- en 

prijsverhogingen doorvoeren is verschillend. Vooralsnog zijn deze samengetrokken in 

het totaal van inkomensoverdrachten van de gemeente. Bij een bijstelling van 

gemiddeld 1,7% bedraagt deze bijstelling ca € 80.000,-- 

 

Index OZB t.o.v. begroting 2017 

Omdat de OZB conform bestaande beleid wordt geïndexeerd met de CPI index, wordt 

voorgesteld de raming van 2018 te verhogen met 1,7%. Dit betekent dat het tarief 

rekening houdend met de prijsontwikkeling van woningen en bedrijfsgebouwen zodanig 

wordt bijgesteld dat de OZB opbrengsten stijgen met 1,7%. In de meerjarenraming 

van 2019-2021 blijft het bedrag gelijk aan dat van 2018. 

Geraamde stijging uitgaande van de begroting 2017 is ca € 70.000,- 

Hierin is niet meegenomen de kwantitatieve stijging van het onroerend goed. 

 

Index rioolheffing 

Conform bestaand beleid, zoals vastgesteld in het GRP van 2011 wordt het riooltarief in 

principe geïndexeerd op 2,5% plus de CPI index, totaal 4,2%. 

In 2017 wordt het Gemeentelijk Rioolbeheer- en investeringsplan (GRP) bijgesteld in 

DUO+ verband. Op basis hiervan kan mede worden bepaald in welke mate het tarief 

van de rioolheffing feitelijk moet worden bijgesteld. Indien deze gegevens medio 2017 

bekend zijn zullen deze ook de basis zijn voor een eventuele bijstelling van de 

rioolheffing. Anders vindt de eerste bijstelling plaats in de kaderstellende stukken voor 

de begroting 2019.  

Het voorstel om vooralsnog uit te gaan van de uitgangspunten van het GRP van 2011, 

hangt ook samen met de te kiezen methodiek van afdekken van de investeringslasten. 

Dit kan gezien vanuit het BBV door de kapitaallasten (rente en afschrijving) ten laste 

van de voorziening te brengen (huidige methodiek), maar het is ook mogelijk om de 

investeringen ten laste van de voorziening te brengen. Beide methoden moeten worden 

doorgerekend in een nieuw GRP. 

 

Buffer eigen vermogen opvang externe ontwikkeling (x € 1 mln.) 

In het voorgenomen strategisch financieel beleid wordt voorgesteld om een buffer te 

hanteren om gedurende 2 jaar tegenvallers op te vangen als gevolg van externe 

ontwikkelingen. Deze wordt voorgesteld op 10% van het begrotingsuitgaven. 

Uitgaande van de primitieve begroting 2017 is dit saldo  € 31,8 mln. hetgeen betekend 

dat het minimum van de algemene reserve ter opvanging van externe tegenvallers 

(afgerond naar beneden) 3 mln. bedraagt. Dit bedrag kan hoger (moeten) zijn ter 

opvanging van risico’s zoals wordt vastgesteld in de paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. Het huidige bedrag is € 1 mln. (algemene reserve niet vrij 

besteedbaar).  

 

 

Weerstandsratio (minimum-incidenteel) 

Bij de begroting 2017 is deze ratio berekend op 3,63 (= uitstekend). De inzet van 

middelen uit de algemene reserve mogen er niet toe leiden dat deze ratio daalt onder 

de 1 (voldoende). Deze grens is ook voorgesteld in de begroting 2017. 
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Benodigde middelen en dekking Financiën 

  Bedragen x € 1.000,-- 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

Benodigd: 190 190 190 190 

Prijsindex goederen en diensten (S)            110            110            110              110  

Prijsindex inkomensoverdrachten (S)              80              80              80                80  

          

Dekking: 310 280 280 870 

Algemene uitkering (ontwikkeling 

decembercirculaire 2016 en groei 

gemeente ) (S) 

20 -10 -10 580 

Algemene uitkering (compensatie 

prijsindex; vooralsnog gesteld op 

1,7%); waarvan 100K zeker obv dec 

circ (S) 

220 220 220 220 

OZB (S)              70              70              70                70  

Saldo (+ is voordeel; - = nadeel) 120 90 90 680 

 

Toelichting benodigde middelen en dekking: 

De toename van de algemene uitkering is vooralsnog gebaseerd op de 

decembercirculaire en de verwachte toename van het aantal woningen van de 

gemeente in 2021. Dit verklaart de grote toename in 2021 

 

Zichtbaar is gemaakt welk bedrag de algemene uitkering zou stijgen indien de 

verwachte prijsontwikkeling gecompenseerd zou worden. Dit is ca € 0,2 mln.  

  



 
 
 

 

pagina 19 van 19 

Totaal financieel beeld 2018-2021 

 
Op basis van de ontwikkelingen per programma kan de volgende samenvatting worden 

gemaakt van alle verwachte ontwikkelingen.  

 

  Bedragen x € 1.000,-- 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

Benodigd: 1954 1906 1770 1648 

Programma Sociaal 173 173 173 173 

Programma Ruimte 685 725 590 510 

Programma Bestuur Dienstverlening 

en Veiligheid 
906 818 817 775 

Algemene middelen, belastingen en 

heffingen 
190 190 190 190 

          

Dekking: 1178 1188 1053 1563 

Programma Sociaal 33 33 33 33 

Programma Ruimte 645 685 550 470 

Programma Bestuur Dienstverlening 

en Veiligheid 
190 190 190 190 

Algemene middelen, belastingen en 

heffingen 
310 280 280 870 

          

Saldo (+ is voordeel; - = nadeel) -776 -718 -717 -85 

 
De conclusie hiervan is, dat er op basis van een eerste verkenning en doorrekening er 

een flink nadelig saldo ontstaat in de komende drie jaar en dat dit als gevolg van 

verwachte toename van de algemene uitkering (door  toename van het aantal 

woningen) sterk daalt in 2021. Hierbij moet worden aangetekend dat bij toename van 

inwoners ook de lasten van andere voorzieningen toenemen, die hierin nog niet zijn 

opgenomen. 

 

Zoals al aangegeven, moet er nog een verdere beoordeling plaatsvinden van lasten die 

mogelijk (op termijn) kunnen worden doorbelast naar projecten of dat er nog 

inkomsten zijn die nog niet (geheel) zijn geraamd. Ook zal alleen een prijsindex op 

uitgaven worden toegepast (geraamd ca 0,2 mln.) indien deze 1. noodzakelijk is en 2. 

deze wordt gecompenseerd in de algemene uitkering, tenzij deze wordt afgedwongen 

in de cao onderhandelingen.  

Maar de verwachting is dat er in de (meerjaren)begroting 2018-2021 daarnaast 

prioriteiten gesteld moeten worden als voorgaande niet leidt tot een sluitende 

meerjarenbegroting (minimaal de laatste twee jaar sluitend). 
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RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

Nummer 2017/31 
 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : Financiële bijdrage vernieuwing/verbouwing 

Historisch Museum 

portefeuillehouder : M. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 23 mei 2017 

 

Samenvatting 
Het college heeft op 9 mei 2017 kennisgenomen van de aanvraag om subsidie en het 

Bidbook van het Historisch Museum ten behoeve van de verbouwing van het museum 

en vernieuwing van de presentatie van de collectie. Op grond daarvan wil het college 

de raad voorstellen om 10% van de totale verbouwingskosten (€ 323.000,-) als 

bijdrage te leveren aan het Historisch Museum. Het gaat om een bedrag van € 

32.000,-.  Deze bijdrage kan gedekt worden uit de reserve collegeprogramma. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Het bestuur van het Historisch Museum heeft de ambitie om het museum een nieuwe 

toekomst te geven: “Een museum in Ouder-Amstel dat verbouwd en heringericht is, 

gereed voor de toerist die de omgeving wil verkennen en een ontmoetingsplek voor de 

inwoner die veel meer van zijn eigen dorp wil weten en daar met zijn kinderen of 

kleinkinderen naar toe gaat.”  De naamgeving van het museum zal worden aangepast 

naar “Museum Amstelland”. 

Om de verbouwing en herinrichting van het museum mogelijk te maken, is een 

investering nodig.  

 

Wat is er aan de hand? 
Na de verzelfstandiging van het Historisch Museum Ouder-Amstel is de afspraak 

geweest dat de subsidie afgebouwd zou worden. In 2014 is het subsidiebedrag 

gehalveerd tot jaarlijks € 22.500,- 

Het bestuur van het Museum heeft een deskundige ingeschakeld om mee te denken 

over hoe het Museum een nieuwe impuls zou kunnen krijgen. Het oordeel van de 

ingeschakelde deskundigen is dat de tentoonstellingsruimte niet meer voldoet aan de 

eisen van de huidige bezoekers en heeft alleen bestaansrecht na een grondige 

vernieuwing van de tentoonstellingsruimte en verbetering van de expositieopstelling.   

  

Het college heeft op 9 mei 2017 kennisgenomen van de aanvraag om subsidie en het 

Bidbook van het Museum Amstelland ten behoeve van de verbouwing van het 

museum en vernieuwing van de presentatie van de collectie. Het bestuur van het 

museum heeft aangegeven dat indien de Gemeente Ouder-Amstel ook een financiële 

bijdrage zou leveren  dit voor andere fondsen een goede legitimatie is voor het geven 

van een bijdrage.  

 

Wat gaan we doen? 
Het voorstel aan de raad is om 10% van de totale verbouwingskosten (€ 323.000,-) 

als bijdrage te leveren aan het Museum Amstelland. Het gaat om een bedrag van  

€ 32.000,-.  Deze bijdrage kan gedekt worden uit de reserve collegeprogramma. 

Daarmee komt deze reserve tot een stand van ongeveer € 10.000,-. 

 



 
 

Pagina 2 van 2 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Instemmen met het voorstel om een bijdrage te leveren aan het museum voor 

verbouwing en herinrichting van het museum.  

Een van de speerpunten van het college is het bevorderen van toerisme. Het museum 

is de centrale plek van waaruit het omliggende erfgoed verkend kan worden en waar 

in de tentoonstellingsruimte het verhaal van Amstelland verteld wordt.  Het museum 

zal bijdragen aan de economische en toeristische doelstellingen van de gemeente 

Ouder-Amstel en de omliggende gemeentes en aan een aantrekkelijke en levendige 

dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel. Bij een haltering van de “Greenline” in het 

dorp worden de uitstappende bezoekers eerst naar het museum geleid voor meer 

informatie over het dorp en haar omgeving.   De voorgestelde eenmalige bijdrage aan 

de verbouwing zal een positief effect hebben om ook andere sponsoren en overheden 

te motiveren om bij te dragen aan een volledige dekking van de kosten door 

fondsenwerving. 

 

Geen bijdrage leveren 

De kans van slagen op een bijdrage van andere publieke en private partijen neemt af 

wanneer het college ervoor kiest geen bijdrage te leveren aan de verbouwing en 

herinrichting van het museum. Zonder bijdrage van de gemeente zal het voor het 

museum moeilijker worden om de fondsen bij elkaar te krijgen. De plannen kunnen 

dan niet of slechts deels gerealiseerd worden. Het museum heeft zonder verbouwing 

en vernieuwing van de presentatie van de collectie minder bestaansrecht.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Het voorstel is om € 32.000,- te onttrekken uit de reserve collegeprogramma en 

beschikbaar stellen aan het  Museum Amstelland.   

Voorwaarden hierbij zijn dat er voor het grootste gedeelte dekking wordt gevonden 

voor het totale bedrag van de verbouwing - of in ieder geval een substantieel deel van 

de verbouwing uitgevoerd kan worden - bij andere publiek en private instellingen. 

Tweede voorwaarde is dat het museum in gesprek blijft met de gemeente over de 

noodzaak van structurele gemeentelijke subsidie op de lange termijn. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Nadat de raad positief heeft besloten zal het Museum Amstelland de gemeente 

betrekken bij een startmoment waarbij het Bidbook wordt overhandigd en waarbij een 

startsein wordt gegeven voor fondsenwerving. De publiciteit zal voor deze 

overhandiging gezocht worden. 

 

Wat is het vervolg? 

Na een positief besluit van de raad het bedrag overhandigen aan het bestuur van het 

Museum Amstelland onder genoemde voorwaarden. 

Na de verbouwing blijft het museum met de gemeente in gesprek  over hoe het 

museum het voortbestaan garandeert en over de noodzaak van de gemeentelijke 

subsidie op lange termijn. Het college zal zich inzetten om het museum te 

ondersteunen in het aantrekken van sponsoren. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

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

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017, nummer 

2017/31, 

 

 

BESLUIT : 
 

Eénmalig € 32.000,- beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het Historisch 

Museum uit de reserve collegeprogramma 

 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

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

 

 



1 1. Bidboek museum Amstelland 
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Museum Amstelland
Een vernieuwd museum in Amstelland!
Februari 2017
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5 De uitnodiging     

7 Een vernieuwd museum in Amstelland!

9 In het museum

11 Een verborgen parel

13  Het museum verbindt

17 Hoe realiseren we onze droom?

19 Een nieuwe presentatie

 Voor wie is het museum?
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 Samenwerking als sleutel van succes

22 Exploitatie en organisatie

23 Investering verbouwing en inrichting

24 Colofon

Inhoudsopgave
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Stap aan boord van de trekschuit en vaar mee 
van Amsterdam naar Ouderkerk
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De uitnodiging

Meer dan 50 vrijwilligers hebben de ambitie om 

Museum Amstelland een nieuwe toekomst te geven. 

Een nieuwe presentatie in een verbouwd museum 

dat meer bezoekers trekt. Een museum dat op een 

educatieve wijze het verhaal van de omgeving vertelt 

en een groot draagvlak in de lokale gemeenschap 

heeft. Een museum dat in alle opzichten in het hart van 

Amstelland staat. Dit vernieuwde museum willen we 

realiseren met de steun van velen. Met de vrijwilligers 

die zich elke dag inzetten voor het museum. En wij 

vragen uw steun!

Voor u ligt een realistisch plan qua opzet, financiële 

investering en exploitatie en planning. Met een bijdrage 

van de gemeentes, de bedrijven, de fondsen en de 

inwoners van Amstelland zorgen wij ervoor dat we dit 

vernieuwde museum in 2018 kunnen openen. 

Doet u mee?!

Jan Coevert,

Voorzitter bestuur Museum Amstelland
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De missie

Museum Amstelland is een actief museum dat als 

etalage fungeert voor het ontdekken van de omgeving 

en een ontmoetingsplek is. Inwoners van Amstelland 

komen met plezier naar het museum om meer te weten 

over de geschiedenis van het gebied waarin ze wonen 

en werken. Toeristen uit Amsterdam en omgeving 

gebruiken het museum als startpunt voor hun bezoek 

aan Ouderkerk aan de Amstel en de omgeving, zoals 

Duivendrecht en De Ronde Hoep met buurtschap 

de Waver. De rivier de Amstel is de rode draad in het 

verhaal van het museum en fungeert als verbindend 

element van plekken in de omgeving. Het museum 

haakt aan op de routes langs de Stelling van Amsterdam 

met de forten van Botshol en Waverveen, de beroemde 

restaurants langs de Amstel en de Amsteltuin waar wijn 

wordt gemaakt.

Het museum speelt een verbindende rol naar andere 

partijen, zoals de Historische Vereniging, de Joodse 

begraafplaats, de kerken en de buitenplaatsen. Het 

museum is de ‘spin in het web’ te midden van alle 

partijen die zich met het erfgoed in Amstelland 

bezighouden en dit willen uitdragen naar het publiek.

De droom

Museum Amstelland heeft een droom: een museum in 

Ouderkerk aan de Amstel dat verbouwd en heringericht 

is, gereed voor de toerist die de omgeving wil verkennen 

en een ontmoetingsplek voor de inwoner die veel 

meer van de geschiedenis van zijn eigen woonplaats 

wil weten en daar met zijn kinderen of kleinkinderen 

naar toe gaat. Een museum dat uitnodigt en prikkelt 

om verder te kijken en te ontdekken wat Amstelland 

te bieden heeft. Wat de bezoeker in het museum ziet, 

heeft altijd een relatie met wat hij ook in de omgeving 

kan zien en fungeert daarmee als startpunt van het 

ontdekken van de omgeving. De Amstel, het landschap 

en de bewoners zijn rode draden aan de hand waarvan 

het verhaal verteld wordt.

Het is ook een museum dat een gezonde financiële 

exploitatie heeft door voldoende bezoekers te trekken 

en een museum dat bedrijven en particuliere donateurs 

aan zich weet te binden. Een museum dat bijzondere 

projecten kan realiseren met ondersteuning van 

vermogens- en particuliere fondsen. Een museum dat 

bijdraagt aan de economische en sociale doelstellingen 

van de gemeente Ouder-Amstel en omliggende 

gemeentes en aan een aantrekkelijke en levendige 

dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel en de omgeving 

van Duivendrecht, Ronde Hoep en Waver.

Een vernieuwd museum in Amstelland! 
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Het museumgebouw

In het hart van het dorp Ouderkerk, centraal tussen 

de oude protestantse kerk, de r.k. kerk van Cuypers en 

de kasteelheuvel van de Van Aemstels, staat een rijtje 

van zes diaconiehuisjes. Deze huisjes, in 1730 gebouwd 

door de protestantse Amstelkerk voor de armen van de 

gemeente, herbergen Museum Amstelland, het enige 

historische museum in de regio Amstelland.

De collectie

Het museum heeft een cultuurhistorische collectie die 

een beeld geeft van de geschiedenis van Ouder-Amstel. 

De verzameling bestaat uit onder meer historische 

prenten, topografische kaarten en schilderijen, 

gebruiksvoorwerpen waaronder Amstel porselein en 

vaandels.

In het museum 
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Een verborgen parel

Amsterdam en Ouderkerk 

Ouderkerk is de blauwdruk voor Amsterdam; 

langs de monding van de Amstel vestigden zich 

boeren, die sloten groeven dwars op de Amstel. De 

Allerheiligenvloed van 1170 heeft deze bewoning deels 

weggeslagen en vergrootte het IJ. Daarna vestigden de 

eerste handelaren zich in dit gebied en zij verdrongen 

steeds meer de boeren. Amsterdam had nog geen markt 

en was aangewezen op de dichtstbijzijnde plaats met 

marktrecht: Ouderkerk. Ook de afstand van Amsterdam 

tot het kerkelijke bestuurscentrum van Amstelland 

in Ouderkerk was aanzienlijk. Vandaar dat vanuit 

Ouderkerk een kapel werd gesticht, waaruit later de 

Oude Kerk van Amsterdam zou ontstaan. 

Ouderkerk: een verborgen parel langs de Amstel

Ouderkerk aan de Amstel is een oase; hier kun je even 

ontsnappen aan de drukte van de grote stad. Het biedt 

inwoners uit de regio en Amsterdam vele mogelijkheden 

om wandelend, fietsend en per boot de omgeving te 

ontdekken en er te recreëren. 

Rembrandt liet zich in de 17e eeuw voor zijn 

schilderijen, tekeningen en prenten inspireren door de 

karakteristieke omgeving van de Amstel en Ouderkerk.
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Samuel Sarphati Jaques GoudstikkerSpinoza
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Amstelland heeft een rijke geschiedenis die je in deze 

tijd op allerlei plekken in het landschap terugziet. 

De presentatie in het museum maakt de historische 

context zichtbaar van deze plekken en stimuleert de 

bezoekers om deze bijzondere erfgoedlocaties te gaan 

bezoeken. 

De oudste Joodse begraafplaats van Nederland 

Recht tegenover het museum ligt de begraafplaats Beth 

Haim (Huis des Levens) van de Portugees Israëlietische 

gemeente, waar sinds 1614 de Portugese Joden uit 

Amsterdam, tot op de dag van vandaag, werden 

begraven. 

In 1614 wisten de Portugese Joden in Ouderkerk aan 

de Amstel een lap grond te kopen van schepen Jacob 

Backer. Het is in de loop der tijd verschillende malen 

uitgebreid en er zijn ongeveer 28.000 mensen begraven. 

In de 17e, 18e en 19e eeuw werden de doden over de 

Amstel, vaak vanaf de imposante Portugese Synagoge 

in Amsterdam over ruim 11 kilometer naar hun laatste 

rustplaats gevaren. 

De begraafplaats Beth Haim is wereldberoemd vanwege 

de bewerkte grafstenen. Het zijn deze grafstenen en 

monumenten die met elkaar het verhaal vertellen 

van de Portugese Joden en de omgeving waarin zij 

leefden. Er liggen tal van vermaarde Amsterdamse 

Portugese joden, onder wie de ouders van filosoof 

Baruch Spinoza (1632-1677) en de arts Samuel Sarphati 

(1813-1866), initiatiefnemer van de bouw van Het Paleis 

van Volksvlijt en het Amstel Hotel in Amsterdam en van 

onroerend goed handelaar Maup Caransa (1916-2009).

De Buitenplaatsen langs de Amstel

Amsterdammers die in vroegere tijden de stank van de 

stad wilden ontvluchten bouwden “buitens” tussen 

Amsterdam en Ouderkerk waarin men voornamelijk 

in de zomer ging wonen. In totaal hebben 60 

buitenplaatsen langs de Amstel gestaan, spiegels van 

de grachtenhuizen in Amsterdam, waarvan nog maar 

enkele bewaard zijn gebleven. Oostermeer en Wester-

Amstel zijn prachtige voorbeelden van deze rijke 

buitenplaatsencultuur langs de Amstel. Nederlands 

bekendste kunsthandelaar Jacques Goudstikker 

woonde op landgoed Oostermeer totdat hij in 1940 

moest vluchten voor de Duitsers. Op de plaats van het 

Lustoord Tulpenburg uit de 16e eeuw is onlangs een 

nieuw Tulpenburg gebouwd. Spinoza was een van de 

bewoners, in het midden van de 17e eeuw.

Het museum verbindt

Het museum verbindt mensen en verhalen met plekken: 

                                        startpunt van het ontdekken van de omgeving
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Droge voeten 

Niets heeft Amstelland zo gevormd als de inpoldering. 

Fascinerend zijn de vele hoogteverschillen tussen 

de verschillende polders en tussen de polders en de 

waterniveau’s van de Amstel, Bullewijk en Waver. 

Met name daar waar het waterniveau hoger ligt dan 

de polders waarin men werkt en woont. Niets vinden 

toeristen fascinerender dan de Hollandse strijd en de 

omgang met het water. Niet alleen het landschap is 

gevormd door die inpoldering maar het heeft ook een 

grote invloed gehad op de bevolkingssamenstelling. 

Vele namen hebben hun oorsprong uit de tijd van de 

vervening waarvoor men naar dit gebied verhuisde en 

er later bleef wonen.

Heeren van Aemstel

Ruim twee honderd jaar voordat er bebouwing was bij 

de uitstroom van de Amstel in de Zuiderzee, dus voordat 

er sprake was van Amsterdam, was Ouderkerk de plaats 

van waaruit het Amstelland werd bestuurd. De eerste 

bestuurder van dat gebied was Wolfgerus van Aemstel 

die het gebied regeerde in naam van de bisschop van 

Utrecht en later de graaf van Holland. 

De Van Aemstels woonden in die tijd waarschijnlijk in 

een ‘versterkt huis’ op de tegenwoordige begraafplaats 

Beth Haim. Volgens de joodse traditie mag de 

grafrust niet verstoord worden op een begraafplaats. 

Radar- of ultrasoon archeologisch onderzoek zou de 

aanwezigheid van dit versterkte huis kunnen bewijzen.

De betrokkenheid bij de moord op Graaf Floris de V in 

1296 luidde het einde in van het regeren van de Heeren 

van Aemstel over Amstelland.



16

Monumentenwaaier 
historische kleuren
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Renovatie van het museumgebouw 

Het museum is sinds 1972 gehuisvest in de vijf 

voormalige diaconiehuisjes in het centrum van 

Ouderkerk aan de Amstel. Zij maken deel uit van 

het beschermde dorpsgezicht en staan op de 

rijksmonumentenlijst. Het pand wordt gehuurd van 

de Diaconie van de plaatselijke Protestantse Kerk 

Nederland.

Begin 2016 kon de voormalige wereldwinkel naast het 

museum betrokken worden bij het museum. Dit gaf het 

museum de mogelijkheid een ingang aan de straatzijde 

te realiseren en in deze ruimte een museumwinkel 

gecombineerd met entreebalie in te richten.

Om aan de huidige eisen van de museumbezoeker 

te voldoen en het verhaal over de omgeving 

aantrekkelijker te presenteren, is een renovatie 

van de ruimten in het gebouw noodzakelijk. Deze 

aanpassingen richten zich vooral op nieuwe toiletten 

en pantry voorziening, afwerking van vloeren en muren, 

vervanging elektriciteit etc. Daarnaast zal ook de eerste 

verdieping (waar depot- en vergaderruimten zijn 

gesitueerd) worden verbouwd.

Hoe realiseren we onze droom?
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Bureau Tekst & Uitleg uit Haarlem is gevraagd om 

het tentoonstellingsconcept te ontwikkelen en een 

semipermanente presentatie in te richten. Met deze 

presentatie willen we de bezoeker op educatieve en 

evocatieve wijze meenemen door het erfgoed van 

Amstelland. 

We stimuleren en enthousiasmeren de bezoekers 

om na een bezoek aan het museum de omgeving te 

verkennen: Een bezoek aan de Joodse begraafplaats aan 

de overkant van het museum, een vaartocht over de 

Amstel, de beroemde Urbanuskerk van Pierre Cuypers 

bekijken, de protestantse kerk uit 1775 of een terp waar 

al eeuwenlang een kerk heeft gestaan, wandelen door 

de polder of een fietstocht langs de Amstel en Ronde 

Hoep en een bezoek aan de kaasmakerij en molen. De 

prachtige restaurants en terrassen bieden de bezoekers 

aan Ouderkerk aan de Amstel de mogelijkheid om 

langer te verblijven en te genieten van de omgeving.

Het vernieuwde museum met de presentatie en 

activiteiten richt zich op de volgende publieksgroepen:

•  Inwoners van Amstelland met een nadruk op de 

inwoners van de dorpskern Ouderkerk aan de Amstel 

die geïnteresseerd zijn in de omgeving, waarin ze 

wonen en waarin ze recreëren. De bezoekers komen 

ook naar de museumwinkel voor een streekproduct of 

cadeautje.

•  Leerlingen van het primair onderwijs in Amstelland: het 

museum kan in een zogenaamd cultuurmenu worden 

opgenomen of met een educatief programma als 

onderdeel van het lesprogramma.

•  Recreanten: fietsers, wandelaars en bootjesmensen. 

Dit zijn voornamelijk recreanten vanuit de regio, al 

komen de bootjesmensen uit het hele land.

•  Buitenlandse toeristen: Amsterdam trekt miljoenen 

cultuurtoeristen per jaar. Amsterdam Marketing richt 

zich bewust op het spreiden van deze toeristen naar 

de regio.

•  Nederlandse dagtoeristen: Ouderkerk aan de Amstel is 

vooral in trek bij toeristen van middelbare leeftijd en 

ouderen. Het museum is een aantrekkelijk onderdeel 

van een arrangement in de regio.

Het potentiële publiek zit vooral in de toename van 

het aantal buitenlandse toeristen. Het hop-on, hop-

off bus arrangement tussen Amsterdam en (onder 

meer) Ouderkerk aan de Amstel zal tot een aanzienlijke 

vergroting van het aantal buitenlandse bezoekers aan 

het museum leiden. 

De exploitatie van het museum zal grote voordelen 

hebben van het slagen van de zogenaamde Greenline 

en het initiatief voor de vaarverbinding tussen 

Amsterdam en Ouderkerk. Bovendien wordt een nieuw 

digitaal platform ontwikkeld waar alle activiteiten in 

Amstelland onder de aandacht komen.

Het museum ontving in 2015 ca.2000 bezoekers. De 

(voorzichtig ingeschatte) doelstelling is om het aantal 

bezoekers te vergroten naar tenminste 5.000 bezoekers 

in 2018 en tenminste 10.000 bezoekers in 2020.

Een nieuwe presentatie Voor wie is het museum?
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Beth Haim

DFusce eget sagittis magna, id 

facilisis ipsum. Nullam at erat elit.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Vivamus augue lorem, cursus sit amet 

felis sed, tincidunt posuere ipsum. Phasellus a eros ut 

turpis venenatis fringilla vitae ac sapien. Suspendisse 

rhoncus gravida lacus sed hendrerit. Maecenas 

tincidunt suscipit varius. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Sed pretium ac neque vel 

maximus. Curabitur eu imperdiet lacus. Fusce eget 

sagittis magna, id facilisis ipsum. Nullam at erat elit.

Bezoek Historisch Museum Ouder-Amstel
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Het genereren van free-publicity (persberichten, 

netwerken onderhouden, aanleveren van content 

en vermeldingen realiseren), pr-activiteiten en 

samenwerking met partijen uit de museale en 

toeristisch-recreatieve branche kunnen veel bezoekers 

opleveren. PR-acties die voor zichtbaarheid zorgen 

en publiek trekken zijn bijvoorbeeld (toegangs)acties 

voor omwonenden na de heropening, aanwezigheid op 

braderieën en markten, organiseren van activiteiten 

als lezingen, familiedagen, fiets- en wandelroutes etc. 

Het Toeristisch Platform Ouder-Amstel en Amsterdam 

Marketing zijn belangrijke samenwerkingspartijen 

hierin.

Middelen als een website en het gebruik van social 

media (facebook, twitter) hebben een spilfunctie in 

de communicatie en promotie. Het museum gaat 

hierop nog sterker inzetten. Ook de communicatie 

met de achterban (onder meer vrijwilligers, vrienden, 

donateurs, bedrijven) en het binden van deze 

groepen aan het museum vereisen een voortdurende 

communicatie om hen te informeren over de 

ontwikkelingen van het museum. 

Samenwerking als sleutel van succes

Het museum verbindt zich met de verschillende 

groepen in de omgeving van het museum. Het 

museum treedt naar buiten toe en laat zich ook zien 

buiten de muren van het museum: Op de scholen, in 

de verzorgingshuizen, op de markt, tijdens culturele 

manifestaties, met historische wandeltochten. Mensen 

bezoeken het museum, maar het museum zoekt ook de 

mensen actief op. 

Het museum vindt draagvlak in de lokale en regionale 

samenleving essentieel; vanaf 2017 is een nieuwe 

stichting opgericht ‘Vrienden van Museum Amstelland’ 

die het museum niet alleen financieel ondersteunt 

maar vooral een bijdrage levert aan de uitwisseling 

tussen de lokale gemeenschap en het museum. 

Communicatie
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Museum Amstelland is een vrijwilligersorganisatie. 

En dat zal ook na de verbouwing en herinrichting zo 

blijven. In de vernieuwde museumorganisatie wordt 

meer ruimte in budget vrijgemaakt om vrijwilligers 

te scholen. De waarde van de vrijwilligers voor de 

organisatie wordt hiermee vergroot. Tevens is ook het 

budget voor marketing en communicatie en sponsoring 

en fondsenwerving verhoogd, waarmee de ambitie van 

het museum op het gebied van draagvlakvergroting in 

de gemeenschap en een gezonde financiële organisatie 

wordt vergroot. 

De verschillende inkomstenbronnen zijn realistisch 

ingeschat, waarbij de geschatte bezoekersaantallen 

aan de voorzichtige kant zijn, te weten 5.000 bezoekers 

in 2018 doorgroeiende naar 10.000 bezoekers in 2020.

Exploitatie en organisatie

Baten              2018             2019             2020

Entreegelden         15.000         22.500         30.000

Museumwinkel omzet        10.000         15.000         20.000

Donaties, sponsoren/vrienden       24.500        32.250         36.750

Fondsen          10.000         15.000          15.000

Subsidie Gemeente Ouder-Amstel      22.500         22.500          22.500

Totaal baten    €82.000  €107.250  €124.250

Lasten (2018)

Personeel, organisatie en vrijwilligers      20.000

Huisvesting            23.000

Bedrijfsvoering           12.000

Tentoonstellingen en educatie            7.500

Behoud en beheer              4.500

Marketing en communicatie            7.500

Sponsoring en fondsenwerving           7.500

Totaal lasten     € 82.000
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De noodzakelijke investeringen voor verbouwing 

en inrichting worden gedekt uit verschillende 

inkomstenbronnen, waarbij we uitgaan van een 

publiek/private financiering. Voor de fondsenwerving is 

een fondsenwervingsplan opgesteld, op basis waarvan 

de verschillende doelgroepen worden benaderd.  

Investering verbouwing en inrichting

Baten

Overheden           115.000

Fondsen          150.000

Bedrijven, organisaties           33.000

Particulieren            25.000

Totaal      €323.000

Gespecificeerde dekking beschikbaar

Lasten

Bouwkundige aanpassingen           53.677

Inrichting en presentatie        183.295

Communicatie            15.000

Organisatie en advies           15.000

Subtotaal           266.872

21 % BTW             56.082

Totaal     €323.000

Gespecificeerde begroting beschikbaar
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Opdrachtgever

Stichting Museum Amstelland

Kerkstraat 3-8, 1191 JB  Ouderkerk aan de Amstel

020-4964365

histori@xs4all.nl

Bestuur

Jan Coevert    voorzitter

Ingrid van der Meer secretaris

Ad van Fessem   bestuurslid

Henk van Keulen   bestuurslid

Tekst en advies

Birgitta Fijen Amsterdam

Vormgeving

Tekst en Uitleg Haarlem

Ouderkerk aan de Amstel, januari 2017
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RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

    

Nummer 35 
 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : Startnotitie visie 2030 

portefeuillehouder : M.T.J. Blankers-Kasbergen 

datum raadsvoorstel : 30 mei 2017 

 

Samenvatting 
Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de startnotitie visie 2030 en een 

budget beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van deze visie. 
 

 

Wat is de juridische grondslag? 
De gemeenteraad heeft drie functies: 

 De burgers vertegenwoordigen (volksvertegenwoordigende rol); 

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

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

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

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

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

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

Wat is de voorgeschiedenis? 
In mei 2009 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de visie 2020 voor de 

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

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

opnieuw bezien, wat geleid heeft tot het heroriëntatiekader 2013. Dat is inmiddels al 

weer vier jaar geleden. 2020 is nog maar 3 jaar verder. Tijd om eens goed naar de 

visie te kijken. Wat vinden we belangrijk voor Ouder-Amstel en waar moeten we staan 

in 2030? Wat zijn de prioriteiten voor het bestuur? Hoe kijken onze inwoners tegen de 

toekomst van onze gemeente aan. Er spelen veel ontwikkelingen zowel landelijk als 

regionaal/lokaal. Hierbij willen we uitgaan van onze eigen kracht en zelf de regie 

houden. Daarom: tijd voor een nieuwe stap in de visie-vorming: de visie 2030! 

 
Waarom dit raadsvoorstel? 
We willen aan u voorstellen om in te stemmen met de startnotitie visie 2030 en dus 

(op hoofdlijnen) met het te voeren traject om te komen tot een visie 2030. Ook willen 

wij u voorstellen budget beschikbaar te stellen voor dit visietraject.  

 

Wat gaan we doen? 
Instemming met de startnotitie en budget beschikbaar stellen voor het proces om te 

komen tot een visie 2030.  
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Wat is het maatschappelijk effect? 
In het algemeen een breed gedragen toekomstvisie en een integraal kader voor het 

beleid en de opgaven van de komende jaren.  

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

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

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

integraal en verbindend kader scheppen voor nieuwe ontwikkelingen zoals de groei 

van de gemeente door de ruimtelijke opgaven, de ruimtelijke projecten, beleid op 

diverse terreinen en de Omgevingswet. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Geen visie opstellen of een visie opstellen zonder participatietraject. We vinden het 

belangrijk dat inwoners meepraten en meedenken over te ontwikkelen beleid zodat dit 

de voorkeur verdient. 

 

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

Voor het visietraject is een bedrag nodig van € 65.000. Dit bedrag is benodigd voor 

een externe projectleider die reeds beschikt over kennis van de organisatie, 

participatie, de gemeente en de bestuurlijke context. Daarnaast is budget benodigd 

voor communicatie en participatie. Dit budget is hoger geraamd dan het bedrag wat is 

uitgegeven bij het vorige visietraject. De hogere raming heeft te maken met meer 

gebruik van digitale mogelijkheden en de hogere prijzen ten opzichte van de vorige 

keer. Ook is bij de vorige visie meer (beschikbare) ambtelijke capaciteit ingezet, die 

niet bij de (externe) kosten is meegerekend. 

Ter dekking van dit budget komt allereerst in aanmerking de reserve 

collegeprogramma. Deze is echter niet toereikend. Ten aanzien van de algemene 

dekkingsreserve bestaat de afspraak om deze niet in te zetten voor incidentele 

mutaties. 

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

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

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

Voorgesteld wordt om het benodigde budget te dekken uit de reserve ruimtelijke 

projecten. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre nog gebruik kan worden gemaakt 

van subsidiemogelijkheden. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

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

inwoners en bedrijven van de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Wat is het vervolg? 

Het proces om te komen tot een visie 2030. Begin 2018 wordt de visie besproken in 

een commissievergadering om vervolgens als overdrachtsdocument ter beschikking te 

stellen aan de nieuwe gemeenteraad. 

 
Hoe monitoren en evalueren we? 

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

wordt een eindverslag opgesteld. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 
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RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2017, nummer 

2017/35, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1. In te stemmen met de startnotitie visie 2030; 

2. Een budget van € 65.000,- ten laste van de reserve ruimtelijke projecten 

beschikbaar te stellen voor het visietraject 2030. 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

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

 

 



1 1. Startnotitie Visie 2030 
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Startnotitie Visie 2030 

 

Aanleiding 

In mei 2009 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de visie 2020 voor de gemeente 

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

op diverse manieren is betrokken. Deze visie is door de gemeenteraad opnieuw bezien, 

wat geleid heeft tot het heroriëntatiekader 2013. Dat is inmiddels al weer vier jaar 

geleden. 2020 is nog maar 3 jaar verder. Tijd om eens goed naar de visie te kijken. Wat 

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

prioriteiten voor het bestuur? Hoe kijken onze inwoners tegen de toekomst van onze 

gemeente aan. Er spelen veel ontwikkelingen zowel landelijk als regionaal/lokaal. Hierbij 

willen we uitgaan van onze eigen kracht en zelf de regie houden. Daarom: tijd voor een 

nieuwe stap in de visie-vorming: de visie 2030! 

Doel van het beleid 

De nieuwe visie is een integraal document waarin de koers wordt vastgelegd voor de 

gemeente Ouder-Amstel richting het jaar 2030. De visie biedt, evenals de visie voor 

2020,  een oplossingsrichting voor opgaven op het gebied van: wonen en zorg, de 

ontwikkeling van kernen en wijken (vitaliteit en leefbaarheid), bedrijvigheid en 

werkgelegenheid, de (ruimtelijke) omgeving en het milieu en de samenleving. In de 

wisselwerking tussen de verschillende thema’s kan meerwaarde en ook vernieuwing 

worden gevonden. Het is daarmee belangrijk om tijdens de visieontwikkeling steeds 

bewust mogelijke verbindingen tussen de thema’s aan te brengen.  

Het eindproduct bestaat uit een kernachtig document waarin de belangrijkste opgaven en 

strategische keuzen per thema zijn opgenomen. De visie is integraal en gaat in op 

sociaal-maatschappelijke, economische, ruimtelijke en bestuurlijke aspecten. Het product 

is zelfstandig leesbaar, is helder geschreven en voorzien van beeldmateriaal. Gedacht 

moet worden gedacht aan een document van maximaal tien pagina’s (exclusief 

beeldmateriaal). Naast dit formele document wordt ook een korte publieksversie 

ontwikkeld.  

Net als bij de visie 2020 kan een stevige onderbouwing in de vorm van een analyse van 

de demografische ontwikkelingen en maatschappelijke trends en ontwikkelingen  de 

zeggingskracht van de visie vergroten. Deze analyse moet inzicht geven in de te 

verwachten gevolgen bij ongewijzigd beleid.1 

Aanpak 

 

Het project wordt in een viertal fases verdeeld: 

Fase 1: Feiten, zowel nu als dan 

Fase 2: Beweging, de verandering van nu naar dan 

Fase 3: Verbeelding, de wensen voor 2030 

Fase 4: Visie 2030: visie vorming en bespreking 

 

Hieronder wordt in hoofdlijnen beschreven wat de fases inhouden. Dit is een eerste 

schets, veranderingen zijn hierin nog mogelijk. 

 

                                                           
1 Zie documentatie visie 2020 
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Fase 1: Feiten 

In fase 1 gaan we feiten verzamelen. Feiten over Ouder-Amstel in 2030. Hoe doen we 

het dan economisch? Wat is de bevolkingsopbouw? Hoe zit het met vervoer? Energie? 

Onderwijs, Landbouw en Toerisme? 

We doen dat door 3 rondetafelgesprekken te plannen met deskundigen op een bepaald 

onderwerp. Daarnaast vragen we via diverse kanalen aan inwoners om inbreng. Wat 

kunnen zij vertellen over de toekomst? We willen hierin ook vooral inwoners laten 

participeren die niet zo vaak “aan tafel” zitten. 

Faseresultaat: een feitendocument  

Fase 2: Beweging 

Als we feiten over 2030 hebben verzameld, zetten we die van 2017 daarnaast. 

Vervolgens zien we dat dingen veranderen. Deze gaan we duiden.  

Met diverse doelgroepen (jongeren, ouderen, ondernemers etc.) gaan we door de 

veranderingen en duiden we ze. Hierbij komen vragen aan de orde zoals: willen we ze, 

snappen we ze, kunnen we er wat mee? 

Faseresultaat: een veranderdocument 

Fase 3. Verbeelding 

In deze fase gaan we fantaseren over de toekomst. Wat is jouw ideale toekomst? Waar 

wil je zelf zijn over 13 jaar? Waar wil je dat je omgeving is? We laten de werkelijkheid 

even helemaal los. Weg van de woorden en papieren. We vormen nieuwe beelden, 

onlogische stappen en denken daarbij “out of the box”.  

We maken een ideaal Ouder-Amstel. 

De wijze waarop we dit gaan doen wordt nog nader uitgewerkt. Te denken valt aan een 

creatieve sessie, een prijsvraag, etc. 

Faseresultaat: een verzameling van toekomstbeelden voor de gemeente Ouder-

Amstel in 2030.  

Fase 4. Visie 2030 

We hebben dromen, we hebben beweging. Past dat? Kunnen we er wat aan doen om het 

te laten passen? En wat zouden dan de prioriteiten zijn? 

In deze fase gaan we ook verbreden. Iedereen kan tot dan meedoen, nu willen we ook 

van iedereen weten of wat er is uitgekomen past. Zijn we zaken vergeten, zien we iets 

over het hoofd? 

Na fase 4 is de visie gereed, en kan de gemeenteraad deze omarmen en in haar 

overdracht meegeven aan de nieuwe gemeenteraad.  

Faseresultaat: een visiedocument (Visie 2030) 
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De visie heeft realiteitswaarde, passend bij de schaalgrootte en identiteit van Ouder-

Amstel en betrekking op alle domeinen waar de gemeente over gaat en gaat ook in op de 

rol van de gemeente in deze domeinen.  

Dit document wordt besproken in een commissievergadering maar nog niet vastgesteld. 

Dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 en daarmee de 

installatie van een nieuwe gemeenteraad. Deze krijgt het visiedocument mee in de 

overdracht waarmee de nieuwe raad tot vaststelling van de visie 2030 kan overgaan.  

 

Huidige kaders 

In 2008 is gestart met een traject om te komen tot de visie 2020, een interactief proces 

waarbij alle inwoners van de gemeente Ouder-Amstel de gelegenheid hebben gekregen 

mee te denken en mee te praten over een visie voor Ouder-Amstel. Na een intensief, 

actief en leuk proces heeft dit geleid tot de vaststelling van de visie 2020 door de 

gemeenteraad op 14 mei 2009. Deze visie is in 2013 herijkt door middel van het 

heroriëntatiekader 2013, vastgesteld door de gemeenteraad. 

Omgevingsanalyse 

College-agenda 

De gemeente Ouder-Amstel vindt het belangrijk dat inwoners meepraten en meedenken 

over het te ontwikkelen beleid (beleidsparticipatie). Het college heeft dit ook in haar 

college-agenda 2014-2018 opgenomen als een uitgangspunt voor te formuleren beleid. 

Externe ontwikkelingen 

Landelijke ontwikkelingen 

“Van transitie naar transformatie“ 

De gemeente gaat in de komende jaren een initiërende rol vervullen om de 

veranderingen in de zorg en de behoeften van de inwoners zo goed mogelijk op elkaar af 

te stemmen. Bij transformatie gaat het om een langdurig veranderingsproces waarin: 

Verantwoordelijkheden rondom zorg, ondersteuning, begeleiding en bemiddeling opnieuw 

verdeeld worden; 

Inwoners op eigen initiatief of in gesprek met de sociale omgeving (familie, vrienden, 

buren, consulenten, professionals, etc.) stabilisering of verbetering van de persoonlijke 

situatie in beeld brengen en uitvoeren; 

Passende hulp (waar nodig in de vorm van integrale arrangementen) vanuit het 

perspectief van de inwoner aangeboden en georganiseerd wordt. 

Omgevingswet 

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, integreert zo’n 26 (!) 

wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: 

bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude 

wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze 

wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de 

overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De Omgevingsvisie kan gezien 
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worden als een structuurvisie. De visie 2030 biedt een overkoepelend kader voor de 

uitwerking van de structuurvisie in het kader van de Omgevingswet. 

Participatie en zelfredzaamheid 

De maatschappij verandert. Inwoners worden steeds zelfredzamer en de overheid krijgt 

steeds meer een faciliterende rol. Dat betekent voor de overheid meer loslaten en voor 

de inwoner meer zeggenschap en eigen initiatief. Het contact met de inwoners is meer en 

meer gebaseerd op overleg in plaats van regels. 

Regionale en lokale ontwikkelingen 

Regionale samenwerking 

Ouder-Amstel “naast de grote stad” bevindt zich in een dynamische regio. Door zelf een 

visie op te stellen houden we zelf de regie in handen. In dat kader is voor de 

toekomstvisie ook nog van belang de discussie over de gemeente van de toekomst. Hoe 

ziet die gemeente er uit qua taken, doelen en schaalgrootte. Wat wil Ouder-Amstel, 

uitgaande van eigen kracht, en kunnen we dat in 2030 ook nog bieden? 

Woningbouw 

Er zijn veel woningbouwontwikkelingen in de gemeente Ouder-Amstel. Veel nieuwe 

woningen erbij en dus ook meer inwoners voor de gemeente Ouder-Amstel. Dat heeft 

consequenties op het gebied van infrastructuur, voorzieningen en ook bestuurlijk gezien 

gaan we daar wat van merken (groei gemeente, hoogte uitkering Gemeentefonds, aantal 

raadsleden etc.) 

Keuzemogelijkheden 

Het is ook mogelijk om dit visietraject later op te starten maar het jaar 2020 komt 

natuurlijk steeds dichterbij. Het visiedocument biedt een goed kader om mee te geven 

aan de nieuwe gemeenteraad. Bovendien biedt de visie 2030 een kader voor de 

Omgevingsvisie die naar verwachting in 2019 tot stand komt.  

Bespreekpunten voor de raad 

Kan u in stemmen met de beschreven aanpak? 

Communicatie en participatie 

College en gemeenteraad trekken in dit traject samen op. Het college doet de 

voorbereidingen, de raad stelt uiteindelijk vast. In het proces trekken college (met 

ambtelijke ondersteuning), gemeenteraad en inwoners gezamenlijk op. Het gaat dan niet 

primair om wie waarvoor verantwoordelijk is. Het gaat erom dat allen betrokken zijn bij 

(delen van) de gemeente, hun visie hebben gevormd vanuit hun eigen achtergrond en 

dus kennis c.q meningen kunnen inbrengen. 

Het is van groot belang dat een grote groep inwoners mee denkt. Daarom is het goed om 

voor het hele project een visiegroep te hebben. 10 mensen, van divers pluimage, die 

meedenken met het proces. Aan deze visiegroep kunnen wij onze voorbereidingen 

voorleggen, de processtappen mee bespreken, de verschillende vormen van participatie 

mee bespreken etc.  
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Voor de visiegroep wordt gedacht aan een dwarsdoorsnede van de bevolking: van 12 tot 

100 jaar en van de Molenkade tot De Ronde Hoep West. En alles daartussen natuurlijk. 

Dit gebeurt door actief inwoners te benaderen. 

Voor de overige trajecten wordt geworven in de omgeving van de leden van de 

visiegroep, rond de thema’s die we hebben en via diverse kanalen. Er wordt een 

dynamisch platform gecreëerd, waarop iedereen een bijdrage kan leveren. 

Activiteiten vinden altijd plaats op de plek waar het gebeurt en worden ondersteund door 

digitale technieken. Te denken valt aan een filmpje van wat er gebeurd is, fotosessies, 

inspiratiesessies, digitale opiniepeilingen, fora en prijsvragen.  

Maar ook wandelingen, creatieve bijeenkomsten en chatsessies zijn denkbaar. 

Het is belangrijk dit participatieproces goed af te stemmen met andere 

participatieprocessen zodat geen “overload” ontstaan voor de inwoners. 

 

Financiën 

De interne kosten bestaan uit de inzet van eigen medewerkers. Daar waar dit leidt tot 

vertraging in de planning van beleidsonderwerpen stemmen wij dit met u af. De externe 

kosten bestaan uit de inzet van diverse middelen om de visie tot stand te brengen. De 

externe kosten bedragen naar verwachting € 65.000,-  

Monitoring en evaluatie 

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

een eindverslag opgesteld. 

Vervolg 

 

Startnotitie commissie/raad 29 juni / 6 juli 2017 

Evaluatie en participatietraject September 2017- december 2017 

Visiedocument December-Januari 2018 

College Januari 2018 

Commissie Januari/februari 2018 

Overdrachtsdocument raad Februari 2018 
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MEMO 
 
 

 
 
 

Aan 

De gemeenteraad 
 Van 

het college 
 Datum 

3 juli 2017 

Betreft 

Aanvullende toelichting voorstel visie 2030 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Zoals u in de afgelopen commissievergadering is toegezegd willen wij het kostenaspect 

van het voorstel startnotitie visie 2030 nader toelichten en een onderbouwing geven 

van ons voorstel om dit visietraject nu op te pakken. 

 

Kosten 

De kosten zijn geraamd op een bedrag van € 65.000 exclusief BTW. Het bedrag lijkt 

gedekt te kunnen worden uit het BTW-compensatiefonds, dus de BTW is niet in het 

voorstel meegenomen. 

 

De kosten zijn als volgt geraamd: 

 

Externe projectleider        35.000 

Communicatie (incl.enquête/digitaal platform)   15.000 

Inzet derden           5.000 

Zaalhuur                                                                5.000 

Diversen            5.000   

 

De projectleider zal gedurende de periode  juli 2017-februari 2018 gemiddeld 12-16 

uur besteden aan het project. Er is daarmee sprake van een regulier uurtarief. 

Gezien de gids proportionaliteit van het ministerie van Economische Zaken  kan het 

college besluiten om1 op 1 aanbestedingen te doen tot €70.000. Hierbij dient een 

goede motivering te worden gegeven. 

 

Visietraject in huidige raadsperiode 

Wij hechten er aan om nog een opmerking te maken over de geplande uitvoering van 

het visietraject. Naar onze mening ligt het in de rede dat de huidige gemeenteraad dit 

visietraject oppakt. Deze immers heeft sinds het begin van de raadsperiode haar 

contacten opgebouwd met de Ouder-Amstelse samenleving en is daarmee, samen met 

ons, een goede gesprekspartner voor de inwoners van Ouder-Amstel. 

 

Tenslotte merken wij op dat wij bereid zijn, afhankelijk van de onderwerpen, een 

verdere blik in de toekomst dan 2030 te werpen. 
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RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

Nummer 37 
 

datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : Voorstel samenstelling bestuursorganen 

Vervoerregio Amsterdam in 2018  

portefeuillehouder : M.T.J. Blankers-Kasbergen 

datum raadsvoorstel : 6 juni 2017 

 

Samenvatting 
De Vervoerregio legt een voorstel voor de samenstelling van de bestuursorganen ter 

consultatie voor aan de gemeenten.   

 

Wat is de juridische grondslag? 
De Regioraad besloot op 9 mei 2017 om een voorstel voor de samenstelling van de 

bestuursorganen van de Vervoerregio ter consultatie aan de gemeenten voor te 

leggen. Dit met het voornemen om in de Regioraad van 11 juli te kunnen besluiten 

over de samenstelling van de bestuursorganen met ingang van de nieuwe 

bestuursperiode in 2018. Dit dient later dit jaar dan nog formeel bekrachtigd te 

worden door de gemeenten via een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Het zoveel mogelijk continueren van de huidige werkwijze en de bestuurlijke 

organisatie van de Stadsregio vormde een uitgangspunt bij de start van de 

Vervoerregio. De Regioraad stemde in 2016 in met het advies van de 

projectcommissie Bestuurlijke Toekomst, waaronder het advies om de samenstelling 

van de bestuursorganen van de Vervoerregio te wijzigen, gelet op het takenpakket dat 

zich per l januari 
2017 concentreert op de verkeer- en vervoertaken. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De regioraad heeft op 9 mei j.l. besloten om een voorstel voor de samenstelling van 

de bestuursorganen van de Vervoerregio ter consultatie voor te leggen aan de 

gemeenten. Met dit raadsvoorstel wordt hier uitvoering aangegeven. 

Het voorstel van de Vervoerregio heeft betrekking op de samenstelling van de 

Regioraad en op de samenstelling van het Dagelijks Bestuur:  

 

Voorstel voor de samenstelling van de Regioraad:  

Mede op advies van de portefeuillehouders Verkeer & Vervoer is het voorstel van het 

Dagelijks Bestuur om in 2018 de Regioraad te verkleinen naar ca. 50 leden. De 

Regioraad besloot op 9 mei om nog geen voorkeur uit te spreken, maar twee 

voorstellen voor een verkleining van de Regioraad voor te leggen aan de gemeenten, 

te weten: 

 

1) Een Regioraad van ca. 50 leden, door een halvering van de vertegenwoordiging van 

Amsterdam waarbij Amsterdam het huidige stemgewicht behoudt. 

2) Een Regioraad van ca. 35 leden door een halvering van de vertegenwoordiging 

vanuit de gemeenten waarbij gemeenten minimaal 1 vertegenwoordiger behouden. 

In beide varianten blijven de stemverhoudingen min of meer gelijk. De gewenste 

grotere betrokkenheid vanuit de gemeenteraden bij de regionale samenwerking komt 

mogelijk wel onder druk te staan bij minder vertegenwoordigers. Het vraagt een 
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grotere inzet van de vertegenwoordigers om de vergadering voor te bereiden en de 

eigen raad daarbij te betrekken. Overigens is dit alleen bij de grotere gemeenten het 

geval, bij de kleinere gemeenten blijft het aantal vertegenwoordigers gelijk (één). 

Als gemeenten een voorkeur hebben voor een andere samenstelling van de Regioraad, 

dan kan dit worden aangegeven en betrokken worden bij de verdere besluitvorming. 

 

Voorstel voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur: 

Mede na consultatie van de portefeuillehouders Verkeer & Vervoer en de Regioraad 

stelt het Dagelijks Bestuur voor om met ingang van de nieuwe bestuursperíode in 

2018 het Dagelijks Bestuur te verkleinen naar drie leden. Een goede geografische 

vertegenwoordiging blijft daarbij van belang: 1x Amsterdam, 1x Zaanstreek-

Waterland, 1-x Amstelland-Meerlanden. Een goede werkverdeling blijft dan nog steeds 

mogelijk. De wísselwerking met het portefeuillehoudersoverleg is nog belangrijker om 

een goede betrokkenheid van alle colleges te borgen. 

De voorzitter wordt niet meer reglementair bepaald (nu nog de burgemeester van 

Amsterdam). De suggestie van het DB is dat de voorzittersrol in de toekomst wordt 

bekleed door een burgemeester van één van de gemeenten, die tevens de portefeuille 

algemene zaken in het dagelijks bestuur beheert. Andere alternatieven zijn overwogen 

(zie bijlage), maar hadden niet de voorkeur. Mochten gemeenten een voorkeur 

hebben voor een andere samenstelling, dan kan dit worden aangegeven en betrokken 

worden bij de verdere besluitvorming. 

 

Wat gaan we doen? 
Voor de gemeente Ouder-Amstel gaat het stempercentage met 1% omhoog in geval 

van optie 2. Bovendien zorgt het voor een evenwichtige opbouw (bij optie 1 halveert 

alleen Amsterdam, bij optie 2 worden alle deelnemers evenredig kleiner). Tenslotte is 

bij optie 2 geen sprake van een gewogen stemming, waarbij Amsterdam meer 

stemmen heeft dan de overige raadsleden.  

Voorgesteld wordt om een voorkeur uit te spreken voor optie 2 voor wat betreft de 

samenstelling van de regioraad en in te stemmen met het voorstel voor de 

samenstelling van het Dagelijks Bestuur met de opmerking dat wat Ouder-Amstel 

betreft het voorzitterschap niet door een burgemeester hoeft te worden uitgeoefend 

maar dat een ander DB-lid ook mogelijk moet zijn. 

 

Wat is het maatschappelijk effect? 
Een maatschappelijk effect is in dit geval geen sprake van. Bestuurlijk gezien betekent 

dit dat u uw mening geeft over het voorstel van de Vervoerregio. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Geen reactie geven of een alternatief voorstel indienen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
NVT 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De bestuursorganen van de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Wat is het vervolg? 

De Vervoerregio in kennis stellen van de besluitvorming van uw besluit. Gevraagd 

wordt om een reactie voor 25 juni, uiterlijk 5 juli. De Vervoerregio kan na behandeling 

in de commissie worden geïnformeerd onder voorbehoud van de besluitvorming op 6 

juli. 
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Hoe monitoren en evalueren we? 

Via de besluitvorming van de regioraad en uw vertegenwoordiger daarin. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

 

 

 

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



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
 
 

 
 
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017  , nummer 

2017/37, 

 

 

BESLUIT : 
 

1. een voorkeur uit te spreken voor optie 2 voor wat betreft de samenstelling van 

de regioraad;  

2. in te stemmen met het voorstel voor de samenstelling van het Dagelijks 

Bestuur met de opmerking dat wat Ouder-Amstel betreft het voorzitterschap 

niet door een burgemeester hoeft te worden uitgeoefend maar dat een ander 

DB-lid ook mogelijk moet zijn. 

 

 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Voo rste I Sa me n ste I I i n g

Bestuursorganen Vervoerregio in 2078
Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

29 mei2077

2Or7\O868/MT

Onderwerp

tntichr¡nsen m.tríou@vervoerregio.nl Bijlagen L

Geachte college en raad,

Het zoveel mogelijk continueren van de huidige werkwijze en de bestuurlijke organisatie van de

Stadsregio vormde een uitgangspunt bij de start van de Vervoerregio. De Regioraad stemde in 2016 in met
het advies van de projectcommissie Bestuurlijke Toekomst, waaronder het advies om de samenstelling
van de bestuursorganen van de Vervoerregio te wijzigen, gelet op het takenpakket dat zich per l januari
2017 concentreert op de verkeer- en vervoertaken.

De Regioraad besloot op 9 mei 20!7 om een voorstel ter consultatie aan de gemeenten voor te leggen,
met het voornemen om in de Regioraad van LL juli te kunnen besluiten over de samenstelling van de
bestuursorganen met ingangvan de nieuwe bestuursperiode in 2018. Ditdient laterdit jaardan nog

formeel bekrachtigd te worden door de gemeenten via een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Voorstel voor de samenstelline van de Regioraad
Mede op advies van de portefeuillehouders Verkeer & Vervoer is het voorstel van het Dagelijks Bestuur
om in 2018 de Regioraad te verkleinen naar ca. 50 leden. De Regioraad besloot op 9 mei om nog geen

voorkeur uit te spreken , maar twee voorstellen voor een verkleining van de Regioraad voor te leggen aan
de gemeenten, te weten:
1) Een Regioraad van ca. 50 leden, door een halvering van de vertegenwoordiging van Amsterdam

waarbij Amsterdam het huidige stemgewicht behoudt.
2't Een Regioraad van ca. 35 leden door een halvering van de vertegenwoordiging vanuit de gemeenten

waa rbij gemeenten minimaal 1 vertegenwoordiger behouden.

ln beide varianten blijven de stemverhoudingen min of meer gelijk. De gewenste grotere betrokkenheid
vanuit de gemeenteraden bij de regionale samenwerking komt mogelijk wel onder druk te staan bij
minder vertegenwoordigers. Het vraagt een grotere inzet van de vertegenwoordigers om de vergadering
voor te bereiden en de eigen raad daarbij te betrekken.
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Datum

Ons kenmerk

29 mei 2017

201 7/1 0868/MT

Mochten gemeenten een voorkeur hebben voor een andere samenstelling van de Regioraad, dan
vernemen wij dat graag zodat dit betrokken kan worden bij de verdere besluitvorming.

Voorstel voor de samenstelling van het Dageliiks Bestuur
Mede na consultatie van de portefeuillehouders Verkeer & Vervoer en de Regioraad stelt het Dagelijks
Bestuur voor om met ingang van de nieuwe bestuursperíode in 2018 het Dagelijks Bestuur te verkleinen
naar drie leden. Een goede geografische vertegenwoordiging blijft daarbij van belang: Lx Amsterdam, Lx
Zaanstreek-Waterland, l-x Amstelland-Meerlanden. Een goede werkverdeling blijft dan nog steeds
mogelijk. De wísselwerking met het portefeuillehoudersoverleg is nog belangrijker om een goede
betrokkenheid van alle colleges te borgen.

De voorzitter wordt niet meer reglementair bepaald (nu nog de burgemeester van Amsterdam). De

suggestie van het DB is dat de voorzittersrol in de toekomst wordt bekleed door een burgemeester van
één van de gemeenten, die tevens de portefeuille algemene zaken in het dagelijks bestuur beheert.

Andere alternatieven zijn overwogen (zie bijlage), maar hadden niet de voorkeur. Mochten gemeenten
een voorkeur hebben voor een andere samenstelling, dan vernemen wij dat graag, zodat dit betrokken
kan worden bij de verdere besluitvorming.

Vervolg
Bovenstaande voorstellen en alternatieven zijn nader uitgewerkt in de bijlage. Gemeenten kunnen ook
andere suggesties aandragen. De Regioraad ontvangt graag bij voorkeur 25 juni (uiterlijk 5 juli) a.s. uw
reactie op dit voorstel. U kunt uw reactie per e-mail aanleveren bij Ramon Smit:

þestu urszaken@vervoerregio.n l.

Met v ndeli groet,

Na ens gelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam

Don Bijl
V¡ce-voorzitter
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1 2. Bijlage Voorstel Bestuursorganen Vervoerregio 2018 

 

Achtergrondinformatie 
Optimalisatie Bestuurlijke Organisatie en Werkwijze  Vervoerregio 

Versie 29 mei – Consultatie gemeenten 

De laatste jaren is het takenpakket van het samenwerkingsverband afgenomen. De samenwerking op 

het gebied van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Economie en Jeugdzorg is inmiddels anders 

georganiseerd. Gelet op de concentratie op de Verkeer & Vervoertaken is een heroverweging van de 

samenstelling en omvang van de bestuursorganen van de Vervoerregio op zijn plaats, in lijn met het 

eerder uitgebrachte advies van de projectcommissie Bestuurlijke Toekomst (2016). Deze notitie 

bevat een nadere toelichting op deze afweging. 

Regioraad 
Een verkleining van de Regioraad ligt voor de hand, maar dit moet afgewogen worden t.o.v. de 

gewenste versterking van de betrokkenheid van gemeenteraden. Drie mogelijkheden zijn hieronder 

nader uitgewerkt. 

 0. Huidige omvang 1. Kleiner 2. Halvering 

Omvang ** 60 leden Ca. 50 leden Ca. 35 leden 

Maatregel Geen. Continueren huidige 
omvang. 

Halvering vertegenwoordiging 
Amsterdam. 

Halvering vertegenwoordiging 
tot minimaal 1 per gemeente. 

Betrokkenheid Ruime vertegenwoordiging van 
middel en grote gemeenten. 

Vertegenwoordiging blijft gelijk 
m.u.v. Amsterdam. 

Vertegenwoordiging vanuit 
Amsterdam en middelgrote 
gemeenten neemt af. 

Stem- 
verhoudingen** 

Ongewijzigd. Ongewijzigd, door invoering 
gewogen stemming behoudt 
Amsterdam stemgewicht. 

Min of meer gelijk. 

Consequenties -  Takenpakket is beperkt in 
verhouding tot aantal 
vertegenwoordigers.  
- Aanwezigheid van 
vertegenwoordigers blijft van 
belang i.v.m. stemmingen. 

- Een kleinere 
vertegenwoordiging vanuit 
Amsterdam sluit beter aan op 
het takenpakket van de 
Vervoerregio. 
- Duidelijke stemprocedure is 
nodig bij gewogen stemming. 

- Een beperking van directe 
betrokkenheid vanuit raden  
- Minder ruimte voor diversiteit 
aan politiek partijen (en coalitie 
v.s oppositie) 
- Vrijwillige keuze van raad om 
met fractievorming te werken 
staat onder druk 
- Voorbereiding en 
terugkoppeling naar eigen raad 
komt voor rekening van minder 
mensen. 

Aanvullende 
maatregelen 
kunnen zijn:  

  - Raden kunnen 1 of meer 
adviseurs/ plaatsvervangers 
aanwijzen.  
- Tijdelijke advies-/project/ 
gebiedscommissies openstellen 
voor andere raadsleden. 
- Fractievorming op basis van 
deelregio’s. 

 

** zie bijlage A. De varianten zijn uitgewerkt naar vertegenwoordigers per gemeente, vergeleken met 

de huidige samenstelling en het aantal inwoners dat daar aan ten grondslag lag, inclusief 

stemverhoudingen. 

  



 

Dagelijks Bestuur 
Voor de verkleining van het dagelijks bestuur geldt dat er een goede geografische vertegen-

woordiging behouden blijft en dat er een goede werkverdeling te organiseren is. De twee 

alternatieven om het huidige Dagelijks Bestuur van 7 leden te verkleinen tot vier of drie leden zijn 

hieronder uitgewerkt.   

Mede na consultatie van de portefeuillehouders en de Regioraad stelt het Dagelijks Bestuur voor om 

in 2018 het Dagelijks Bestuur te verkleinen naar drie leden. Een goede geografische 

vertegenwoordiging blijft daarbij van belang: 1x Amsterdam, 1x Zaanstreek-Waterland, 1x 

Amstelland-Meerlanden.  

 Huidige Situatie 1. Naar 4 DB-leden 2. Naar 3 DB-leden 

Omvang  7 leden: 2x Amsterdam, 2x Zaanstreek-
Waterland, 2x Amstelland-Meerlanden 
+ voorzitter burgemeester Amsterdam 

4 leden: 1x Amsterdam, 1x 
Zaanstreek-Waterland, 1x 
Amstelland-Meerlanden + 
voorzitter 

3 leden:  1x Amsterdam, 
1x Zaanstreek-Waterland, 
1x Amstelland-
Meerlanden 

Maatregel  Halvering vertegenwoordiging Amsterdam en elke 
deelregio van 2 naar 1. 
Andere wijze van bepalen voorzitter (nu reglementair de 
burgemeester van Amsterdam). De suggestie van het DB is 
dat de voorzittersrol in de toekomst wordt bekleed door 
een burgemeester van één van de gemeenten, die tevens 
de portefeuille algemene zaken in het dagelijks bestuur 
beheert.  

Betrokkenheid  De drie deelregio’s zijn minder maar gelijkwaardig 
vertegenwoordigd. 

Portefeuille- 
verdeling 

Openbaar Vervoer 
Verkeer  
Bestuur, Financiën en Organisatie 

De portefeuilleverdeling in het DB kan geografisch (Noord, 
Zuid, Amsterdam, Algemeen), of thematisch (OV, Verkeer, 
Mobiliteit incl.), of apart Algemeen (voorzitter, financiën, 
personeel). Een combinatie hiervan lijkt het meest 
wenselijk. 

Consequenties  - Een kleinere vertegenwoordiging vanuit gemeenten sluit 
beter aan om het takenpakket van de vervoerregio 
- Zwaardere belasting voor de DB-leden, oa als het gaat om 
aanwezigheid bij in- en extern overleg 
 

Aanvullende 
maatregelen 
kunnen zijn:  

 - De relatie tussen het dagelijks bestuur en het 
portefeuillehoudersoverleg is van belang als het gaat om 
een goede betrokkenheid van alle colleges. De 
adviserende rol van het portefeuillehoudersoverleg kan 
duidelijker worden ingevuld. 
- Overwogen kan worden of er t.a.v. het dagelijks bestuur 
ook aanvullende afspraken wenselijk zijn over 
plaatsvervanging en roulatie, afgezet tegen o.m. 
continuïteit en opbouw kennis van zaken. 

Bestuurlijke Werkwijze 
De Regioraad vraagt om voorstellen om het besluitvormingsproces verder te optimaliseren. In 2016 

is er reeds meer tijd en ruimte georganiseerd tussen de bespreking van een voordracht in een 

voorsessie c.q. commissie van de Regioraad en de eigenlijke besluitvorming in de Regioraad. 

Hierdoor is er meer tijd voor overleg tussen regioraadsleden, consultatie van anderen (bijv. binnen 

partijen en deelregio’s) en het eventueel opstellen van moties en amendementen. De commissie 

Werkwijze en Algemene Zaken kijkt mede op basis van het advies van de projectcommissie 

Bestuurlijke Toekomst dit jaar naar andere mogelijkheden om de werkwijze van de Regioraad te 

verbeteren, waarbij de aandacht onder meer uit gaat naar fractievorming en plaatsvervanging. 



 

Bijlage A - Uitwerking varianten omvang Regioraad 
 

  Inwoners   
 Huidige 
Situatie   

Variant 50% 
Amsterdam   

Variant 50% 
regioraad   

Gemeenten 2012 
januari1* 

%Inwoners Raadsleden Stem % Raadsleden Stem% blijft  
huidige situatie 

Raadsleden Stem % 

Aalsmeer 30364 2% 2 3% 2 3% 1 3% 

Amstelveen 83363 6% 5 8% 5 8% 3 8% 

Amsterdam 790110 55% 23 38% 12 38% 13 36% 

Beemster 8719 1% 1 2% 1 2% 1 3% 

Diemen 24935 2% 2 3% 2 3% 1 3% 

Edam-Volendam2 35044 2% 2 3% 2 3% 1 3% 

Haarlemmermeer 143943 10% 7 12% 7 12% 4 11% 

Landsmeer 10334 1% 1 2% 1 2% 1 3% 

Oostzaan 9097 1% 1 2% 1 2% 1 3% 

Ouder-Amstel 13232 1% 1 2% 1 2% 1 3% 

Purmerend 79266 6% 4 7% 4 7% 2 6% 

Uithoorn 28307 2% 2 3% 2 3% 1 3% 

Waterland 17010 1% 1 2% 1 2% 1 3% 

Wormerland 15781 1% 1 2% 1 2% 1 3% 

Zaanstad 148281 10% 7 12% 7 12% 4 11% 

TOTAAL 1437786 100% 60 100% 49 100% 36 100% 

 

Onderliggende verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. De verdeelsleutel wordt bijgesteld om de 

uiteindelijk gewenste omvang van de Regioraad te regelen. 

1 De inwonersaantallen op 1 januari 2012 vormde het uitgangspunt bij het bepalen van het aantal vertegenwoordigers vanuit gemeenten in deze bestuursperiode van de Regioraad. In 2018 

gebruikt de Vervoerregio de dan beschikbare definitieve gegevens over het aantal inwoners op 1 januari van 2017. Dit kan van invloed zijn op het aantal vertegenwoordigers per gemeente. 
2 Edam-Volendam heeft na de fusie met de gemeente Zeevang de resterende bestuursperiode van de Regioraad een extra zetel. 



1 3. Alternatief voorstel Organisatie Vervoerregio Amsterdam 

Alternatief voorstel Organisatie Vervoerregio Amsterdam 

Datum juni 2017 

 

Voorstel is om de vervoerregio als volgt te organiseren: 

 

Dagelijks Bestuur: 

4 leden bestaande uit afvaardiging van resp. Amsterdam, Regio Amstelland Meerlanden en regio 

Zaanland-Waterland met een onafhankelijke voorzitter. 

 

De regioraad: 

De 15 gemeentes worden elk vertegenwoordigd door 2 afgevaardigden van hun raden. Dit om 

kwetsbaarheid van vooral kleinere gemeentes te voorkomen in geval van afwezigheid van 1 raadslid. 

Hierbij het duale systeem handhaven, wat betekent dat er slechts raadsleden afgevaardigd kunnen 

worden en geen bestuurders in de raad plaats nemen. Het totaal aantal raadsleden wordt dus 

vastgesteld op (momenteel) 30 leden hetgeen de vergadering en het democratische proces ten 

goede komt. 

 

Volgens het principe “de grootste betaler is de grootste bepaler” krijgen de diverse gemeentes een 

gewogen stem. De percentages komen overeen met het DB voorstel nummer 3 (36 leden). 

Hierbij zal het geen verschil maken of de gemeentes met 1 of 2 afgevaardigden aanwezig zijn, zij 

vertegenwoordigen immers beide hun gemeenteraad. 

Bij algehele afwezigheid van een vertegenwoordiger van een deelnemende gemeente, vervalt op dat 

moment ook de gewogen stem voor deze gemeente. 

 

Het is hierbij dus van belang dat vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentes nog 

uitsluitend namens hun gemeente zitting hebben in de regioraad waardoor er een einde komt aan 

een organisatie langs politiek partijen.  

De afgevaardigden dienen vooraf dus de onderwerpen goed afgestemd te hebben binnen hun eigen 

raden. 

 

 

Namens de gemeenteraad van Uithoorn 

 

 



1 4. Advies secretaris Vervoerregio op alternatief voorstel organisatie Vervoerregio 

Advies van de heer Anne Joustra, secretaris-directeur Vervoerregio, op 

‘Alternatief voorstel Organisatie Vervoerregio Amsterdam’ 
 

 
Het DB: 

- DB van 4 i.p.v. 3 leden: ons voorstel is 3, maar 4 zou ook kunnen; wel 

regelen dat de voorzitter bij staking van stemmen de doorslag geeft. 
- Onafhankelijk voorzitter: als hiermee een buitenstaander bedoeld wordt, 

wordt het afgeraden. In de Stadsregio Arnhem-Nijmegen was dit het geval 

met als gevolg dat de voorzitter betrekkelijk los van de gemeenten 
acteerde (en daar ook de tijd voor had) en de gemeenten minder 

betrokkenheid voelden. Als een burgemeester van een deelnemende 
gemeente bedoeld wordt kan het wel werken (zie de huidige rol van Don 
Bijl in het DB). 

De regioraad: 

- Elke gemeente 2 vertegenwoordigers om de kwetsbaarheid van kleine met 

1 afgevaardigde te verminderen: in de huidige situatie kunnen de kleine 
gemeenten een plv. regioraadslid aanwijzen, die volledig stemrecht heeft 

in de regioraad. Dit argument is daarmede niet valide. De betrokkenheid 
vanuit kleinere gemeenten heeft overigens de aandacht binnen de 

commissie werkwijze. De commissie denkt na over een voorstel om de 
mogelijkheid voor plaatsvervangers voor kleinere gemeenten verder te 
vergroten en duidelijker vast te leggen wat de rol en taken van een 

plaatsvervanger kunnen zijn. 
- Duale systeem handhaven: de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio 

is niet duaal maar monistisch. Leden van het DB worden gekozen door het 
AB uit hun midden. Het weren van bestuurders in de Regioraad betekent 
dat er geen bestuurders in het DB zitten (zijn immers lid van de 

Regioraad). Verder is de huidige en al langjarige praktijk dat er buiten de 
DB-leden nauwelijks bestuurders in de Regioraad zitten. 

- 30 i.p.v. 50 leden komt “de vergadering en het democratisch proces ten 
goede”: het omgekeerde kan ook het geval zijn (met 50 leden ontstaat 
meer betrokkenheid, draagvlak en debat dan met 30 leden). 

- Principe “de grootste betaler is de grootste bepaler” gaat niet op: de 
gemeenten betalen niets aan de Vervoerregio. Je zou wel kunnen zeggen 

“het grootste belang is de grootste bepaler” en dan “belang” definiëren in 
termen van aantallen inwoners. 

- Het voorstel is hiermee zeer nadelig voor de gemeenten met de grootste 

belangen (c.q. inwonertal). In het voorstel speelt Amsterdam in het debat 
in de Regioraad een beperkte rol en de afstand tussen gemeenteraad en 

regioraad(sfractie) wordt erg groot. Van 2 van de 30 leden wordt verwacht 
het belang van ruim de helft van de bevolking te behartigen. Als de 
Amsterdamse gemeenteraad zich niet betrokken voelt of afhaakt is dat 

ook nadelig voor de regio en de regionale samenwerking als geheel. 
- Gewogen stemmen per gemeenteraad, los van de aanwezigheid van 1 of 2 

leden: dat wordt een hele klus straks (stemmen met de rekenmachine in 
de hand). Belangrijker is wat dit betekent voor de kwaliteit van het debat 
in de regioraad. 



- Geen organisatie meer langs politieke lijnen: hier eenzelfde zorg over de 

kwaliteit van het debat. In de praktijk stemmen gemeenten altijd primair 
vanuit het lokale belang, het regionale belang in aanmerking nemend. Dat 

is de basis van de Gr (verlengd lokaal bestuur). De Regioraad organiseert 
zich langs de politieke lijn (een keuze, geen verplichting). De meerwaarde 
daarvan is dat er een expliciete afweging is georganiseerd van lokaal 

versus regionaal belang op basis van een gesprek/debat tussen 
gemeenten onderling. Daarin zit tegelijkertijd de meerwaarde van het 

samenwerkingsverband. 
- De afgevaardigden dienen vooraf de onderwerpen goed afgestemd te 

hebben met de eigen raden: een terecht punt. De Regioraad constateerde 

eerder al dat het vergroten van de betrokkenheid van Raden sterk 
verbeterd kan worden door een betere voorbereiding in de eigen raad van 

vergaderingen van de Regioraad (binnen reguliere vergaderingen van de 
gemeenteraad of middels een apart overleg). Tegelijkertijd is het van 
belang dat de afgevaardigden enige ruimte hebben om hun standpunten te 

bepalen, gehoord het debat in de Regioraad en rekening houdend met 
zowel het lokale als het regionale belang. Als het een 1-op-1 stemopdracht 

zou zijn heeft het debat geen meerwaarde en kan de regioraad net zo 
goed schriftelijk worden afgehandeld. 

Nog even over het proces. Wij hebben de gemeenten gevraagd om te reageren. 

Goed dat hierover wordt nagedacht in de gemeenten, het is immers hún 
samenwerking. Elke andere optie kan worden voorgelegd aan de Regioraad. De 
Commissie Werkwijze zal de Regioraad hier dan over adviseren. 
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