
      

Bundel van de Commissie Burger en Bestuur van 3 december 2020

 

 

 

1 Algemene punten
1.a 19:30 - Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers krijgen de gelegenheid in te spreken bij het onderwerp dat niet op de agenda staat, aanmelden
uiterlijk voor 12 uur op de dag van de commissie.
Aanmelden bij raad@ouder-amstel.nl

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

2.a 19:35 - Verdiepend onderzoek twee scholen & opvang onder één dak op locatie Bindelwijk (2020-53)
LET OP aangezien spreektijd al eerder is aangeboden vraagt de raad vooral om nieuwe informatie De
maximale inspreektijd is vastgesteld op 3 minuten.
Aanmelden bij raad@ouder-amstel.nl

Griffier telefoonnummer: 06-25661258
Dossier 1817 voorblad

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- rvs 2020-53.docx

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bsl .docx

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijl memo aanpassingen raadsvoorstel 53 nav
commissievergadering 10 november.docx

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 1 Haalbaarheidsonderzoek Van Riezen
(2016).pdf

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 2 Verkennend onderzoek 2onder1dak huidige
schoollocaties en Bindelwijk (2019).pdf

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 3 Memo kosten twee scholen.pdf

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 4 schoolbestuur Nieuwbouw Kofschip en
Amstelschool Ouderkerk voordelen.pdf

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 5 Checklist communicatieplan.pdf

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 6 Aanvraag nieuwbouw Ouderkerk ad Amstel
GETEKEND.pdf

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 7 Input criteria huisvesting door Het Kofschip
en Amstelschool.pdf

Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 8 onderwijsbeleid en visie
onderwijshuisvesting.docx

3 Overleg met het college
3.a 20:35 - Vragen aan het college
3.b Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda
3.c Regionale aangelegenheden

-	Samenwerking DUO+
-	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
-	Openbare Gezondheidszorg Amstelland
-	Vervoerregio Amsterdam
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg

4 Rondvraag
5 Sluiting
6 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

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

6.a Verordening beslistermijn schuldhulpverelning Ouder-Amstel 2021 (2020-60)
Dossier 1842 voorblad

Beslistermijn schuldhulpverlening- verordening 2021 OA- rvs (2020-60).docx

Beslistermijn schuldhulpverlening-verordening 2021 OA- bsl.docx



 

Beslistermijn schuldhulpverlening verordening 2021 OA- bijl verordening.docx

6.b Vaststellen controleprotocol 2020 en normenkader 2020 (2020-58)
Dossier 1862 voorblad

RV 2020-58 Controleprotocol - normenkader 2020 20201112.docx

RB 2020-58 Controleprotocol en normenkader 20201111.docx

RB 2020-58 Bijlage controleprotocol en Normenkader 2020 Gemeente OA 20201112.docx

6.c Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Ouder-Amstel 2006 (2020-62)
Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van politieke ambtsdragers
 van kracht. In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle decentrale politieke ambtsdragers in één
besluit en één regeling samengevoegd. Dit is het sluitstuk van een meerjarig harmonisatietraject. Slechts
een beperkt aantal zaken kan nog lokaal geregeld worden. Dit heeft tot gevolg dat de oude ‘Verordening
rechtspositie wethouders 2006’ ingetrokken dient te worden ingetrokken door de raad. Deze wordt
vervangen door de nieuwe ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel,
2020’. Voorgesteld wordt om geen gebruik te maken van overgangsregelingen.

Dossier 1847 voorblad

rechtspositie college -rvs (2020-62).docx

Rechtspositie college- bsl.docx

regeling rechtspositie college Ouder-Amstel.docx

6.d Deelname aan het experiment met centraal tellen TK21 (2020-66)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt gemeenten uit deel te nemen aan het
experiment met centraal tellen bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. Het experiment heeft tot
doel het telproces van de stembiljetten efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter
controleerbaar te maken. De definitieve aanwijzing wordt door het ministerie afgegeven als uw Raad instemt
met het experiment.

Dossier 1837 voorblad

Centraal tellen TK21 OA- rvs 2020-66.pdf

Centraal tellen TK21 OA- bsl.pdf

Centraal tellen TK21 OA-bijl 1 Experimentenwet.pdf

Centraal tellen TK21 OA-bijl 2 Experimentenbesluit.pdf

Centraal tellen TK21 OA-bijl 3 Experimentenregeling.pdf

Centraal tellen TK21 OA-bijl 4 - Kamerbrief aanvullende maatregelen TK21.pdf

6.e Verordening rechtspositie raadsleden Ouder-Amstel 2006 (2020-67)
Verordening rechtpositie raadsleden gemeente Ouder-Amstel 2020.docx

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



2.a Verdiepend onderzoek twee scholen & opvang onder één dak op locatie Bindelwijk (2020-53)

1 Dossier 1817 voorblad.pdf 

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1817
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 3 december 2020
Agendapunt 2.a
Omschrijving Verdiepend onderzoek twee scholen & opvang onder 

één dak op locatie Bindelwijk (2020-53)
Eigenaar Meijer, W.

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 10 november 2020
Commissie Burger en Bestuur 3 december 2020

Voorgesteld besluit
BESLUIT :
Een budget van € 70.000, in de vorm van een krediet, beschikbaar te stellen voor het 
verdiepend onderzoek voor twee scholen onder één dak aangevuld met kinderopvang,
maatschappelijke voorzieningen en sporthalfunctie op de locatie Bindelwijk, conform 
onderbouwing in het raadsvoorstel.



1 Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- rvs 2020-53.docx 

 RAADSVOORSTEL
Nummer 2020/53

datum raadsvergadering : 17 december 2020
onderwerp : Verdiepend onderzoek twee scholen & opvang 

onder één dak op locatie Bindelwijk
portefeuillehouder : M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel : 24 november 2020

Samenvatting
De huisvesting van basisscholen valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. In 
2016 heeft de raad het onderwijsbeleid vastgesteld met als speerpunt realisatie van 
Integrale Kind Centra (IKC). School en opvang voor kinderen van 0-13jr onder één dak, 
met één pedagogisch beleid.
Het Kofschip en Amstelschool vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
Onderwijsgroep Amstelland. Beide scholen zijn gehuisvest in gebouwen die ruim 40 jaar 
oud zijn en de economische levensduur van deze gebouwen is verstreken. Het 
schoolbestuur heeft aangegeven beide scholen onder één dak nieuw te willen huisvesten. 
Op basis van de gedane onderzoeken wordt voorgesteld om verdiepend vervolgonderzoek 
te gaan doen op één locatie, namelijk de locatie Bindelwijk. Het schoolbestuur heeft ook 
aangegeven de voorkeur te hebben voor vervolgonderzoek op de locatie Bindelwijk. Het 
door de scholen op te richten bouwteam, bestaande uit bestuursleden, directieleden, 
ouders, medewerkers en leerlingen, zal meedenken in het bepalen van de uitgangspunten 
en beoordelingscriteria bij aanvang van het onderzoek. Tijdens het onderzoekstraject blijft 
dit bouwteam betrokken. Voor dit onderzoekstraject wordt voorgesteld een bureau en/of 
projectleider in te huren die ervaring en kennis heeft van de ontwikkeling van twee 
scholen onder één dak met kinderopvang gecombineerd met maatschappelijke en 
sportfuncties. Om dit verdiepend onderzoek naar de (on)mogelijkheden van twee scholen 
onder één dak in combinatie met kinderopvang (van 0-13 jr.) op de locatie Bindelwijk uit 
te kunnen voeren, wordt uw raad gevraagd € 70.000 beschikbaar te stellen.

Wat is de juridische grondslag?
De gemeente is conform de Wet op het primair onderwijs verantwoordelijk voor 
huisvesting en nieuwbouw van scholen op het grondgebied van de gemeente. Daartoe 
heeft de gemeente de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Ouder-Amstel’ vastgesteld. 

Wat is de voorgeschiedenis?
De gemeente heeft in 2011 onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor nieuwbouw van 
Het Kofschip in Ouderkerk-Oost samen met ontwikkeling van nieuwe woningen en een 
hotel in dat gebied. Op dat moment was de conclusie dat het plan niet haalbaar en 
uitvoerbaar was. Het college van B&W heeft vervolgens aan het schoolbestuur toegezegd 
dat er na 5 jaar opnieuw een onderzoek zal komen naar mogelijkheden voor nieuwbouw 
voor beide scholen. In de tussenliggende periode is een acceptabele tijdelijke oplossing 
gevonden door de voormalige Hekmanschool aan de Kon. Wilhelminalaan tijdelijk te 
gebruiken als tweede schoolgebouw voor Het Kofschip met aanvullende ruimten voor o.a. 
kinderopvang.
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Begin 2016 heeft het college de opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek te 
doen naar mogelijkheden voor nieuwbouw voor zowel Het Kofschip als Amstelschool. 
Daarbij is er aandacht gevraagd voor:

• Ruimtelijke ontwikkeling van bestaande schoollocaties
• Ruimtelijke ontwikkeling van locatie Ouderkerk Oost
• In beeld brengen alternatieve locaties voor nieuwbouw
• Financiële haalbaarheid

Met dit onderzoek heeft het college invulling gegeven aan de toenmalige toezegging aan 
het schoolbestuur van de Amstelschool en het Kofschip, de Onderwijsgroep Amstelland. 
De gemeenteraad heeft in juni 2016 budget ter beschikking gesteld voor dit onderzoek. 
De Onderwijsgroep Amstelland en de gemeente hebben toen afgesproken ook onderzoek 
te doen naar nieuwbouw waar beide scholen onder één dak kunnen worden gehuisvest. 
Deze wens sluit goed aan bij het gemeentelijk onderwijsbeleid (Beleids- en 
activiteitenplan Onderwijs Ouder-Amstel, 2016-2020) dat door uw raad is vastgesteld in 
oktober 2016. 

In 2016 is onderzoek uitgevoerd naar de volgende drie potentiele locaties (zie bijlage 1 
voor dit onderzoek): 

• Ouderkerk-Oost
• Jacob van Ruisdaelweg (in het huidige Willem Alexander park)
• De locatie Bindelwijk 

De onderzochte locaties voldeden aan de eisen waaronder perceelgrootte, 
perceeleigendom en planologische haalbaarheid. Er waren echter vragen over de 
verkeerskundige gevolgen en parkeersituatie in de omgeving van de beoogde locaties, 
daarom hebben in 2017 en 2018 vervolgonderzoeken plaatsgevonden naar de 
bereikbaarheid en parkeergelegenheid van de genoemde locaties. 

Het college van B&W heeft op grond van die onderzoeken een voorkeur uitgesproken 
voor de locatie Bindelwijk, met behoud van de sporthal en maatschappelijke functies. Om 
de mogelijkheden van deze variant te onderzoeken heeft het college van B&W begin 
2019 opdracht gegeven aanvullend onderzoek uit te voeren naar die variant (met behoud 
van de sporthal) op de locatie Bindelwijk. Om een goede afweging te kunnen maken, is 
tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van twee scholen onder één dak op de 
huidige schoollocaties (zie bijlage 2 voor dit onderzoek). 

Op basis van de gedane onderzoeken heeft het college van B&W vijf potentiële locaties 
benoemd voor realisatie van twee scholen onder één dak met kinderopvang in 
Ouderkerk. Dit heeft geresulteerd in onderstaande afwegingsmatrix: 

 
Ruimtelijke 

inpasbaarheid
Parkeersituatie Verkeersafwikkeling Kosten

Nieuwe schoollocaties

Realisatie twee scholen 
onder één dak & 
kinderopvang in 
Ouderkerk-Oost 
(bij de sportvelden)

+ ++ +/- +/-

Realisatie twee scholen 
onder één dak & 
kinderopvang aan de 
Jacob van Ruisdaelweg 
(in het Willem Alexander 
park) 

+ - +/- +/-
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Realisatie twee scholen 
onder één dak & 
kinderopvang 
Bindelwijk 
(met behoud huidige 
sporthal)

+ + + +/-

Huidige schoollocaties

Realisatie twee scholen 
onder één dak & 
kinderopvang op huidige 
locatie Het Kofschip

+/- -- +/- +/-

Realisatie twee scholen 
onder één dak & 
kinderopvang op huidige 
locatie Amstelschool

+/- -- +/- +/-

Toelichting op de beoordelingen in de matrix:
Alle hiernavolgende toelichting op de afwegingen in de matrix zijn gebaseerd op de 
aanvraag van het schoolbestuur om twee scholen onder 1 dak te huisvesten met kinder- en 
naschoolse opvang. Zie bijlage 6
Ruimtelijk zijn de 2 scholen onder één dak op 5 locaties in te passen. De 2 bestaande 
schoollocaties hebben complicerende ruimtelijke factoren. De locatie van het huidige 
Kofschip heeft een bestemmingsplanwijziging nodig omdat een extra bouwlaag toegevoegd 
moet worden. De locatie van de huidige Amstelschool heeft wellicht wel ruimte voor een 
twee keer zo groot bouwvolume in het bestemmingsplan maar dan moet nader onderzocht 
worden of het ook daadwerkelijk zal passen en ruimtelijk goed is in te passen in de buurt. 
Voor beide huidige locaties is de verkeer- en parkeersituatie bij uitbreiding voor beide 
scholen problematisch. Zie bijlage 2
Voor het parkeren is locatie Oost de beste optie, groot nadeel van deze locatie is dat de 
meeste leerlingen verder moeten fietsen en daarbij drukke wegen, zoals de Jacob van 
Ruisdaelweg en Hoofdenburgsingel, moeten oversteken. Door de gemiddeld grotere 
fietsafstand, vanwege de excentrische ligging, is er kans op meer gebruik van de auto. Op 
de wethouder Koolhaasweg en de aanrijroute door de wijk kan gemotoriseerd en langzaam 
verkeer slecht gescheiden worden vanwege de breedte van de weg. De Jacob van 
Ruisdaelweg en de Bindelwijk liggen goed ten opzichte van de herkomst van de leerlingen.
Bij de Jacob van Ruisdaelweg is de parkeerdruk hoog, mede doordat mensen hier auto’s 
parkeren om vervolgens verder te gaan met het hoogwaardig openbaar vervoer. 
Parkeerregulering (blauwe zone) kan dit oplossen. Ook bij invoering van een blauwe zone 
moet de volledige parkeerbehoefte van de school nieuw gerealiseerd worden om te 
voorkomen dat er extra parkeer- en oversteekbewegingen ontstaan. Vanwege de 
verkeersdruk op de Jacob van Ruisdaelweg is dat niet wenselijk.
Bij de Bindelwijk is het voordeel dat fietsers en auto’s van elkaar gescheiden kunnen 
worden door toegang naar het terrein aan beide kanten exclusief te maken voor fietsers 
dan wel auto’s. Het verdiepend onderzoek moet deze mogelijkheid verder aantonen. 
Voordeel van de locatie Bindelwijk is de mogelijkheid van combinatie met maatschappelijke 
voorzieningen, onder andere bibliotheek, muziekschool enzovoort. 
Deze voorzieningen hebben een centrale toegankelijke ligging in het dorp nodig. 
Combinatie van de scholen met deze voorzieningen in Ouderkerk Oost is vanwege de 
excentrische ligging onwenselijk. 

Op 9 mei 2019 zijn deze vijf potentiële locaties door de wethouder toegelicht aan de raad 
in een besloten informatievergadering. Hieruit bleek dat raadspartijen de locatie in het 
Willem Alexander park niet wenselijk vonden, onder meer vanwege het bouwen in het 
groen. Ook gaf de meerderheid van de partijen aan dat de locatie Ouderkerk-Oost vanwege 
de ligging ten opzichte van het dorp en de slechte verkeersafwikkeling door de woonwijk, 
niet als haalbare locatie voor twee scholen onder één dak & kinderopvang werd gezien. 
Nieuwbouw van twee scholen onder één dak & kinderopvang op één van de huidige 
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schoollocaties werd door veel partijen als onwenselijk beschouwd vanwege de grootte van 
het schoolgebouw en de extra verkeer- en parkeerdruk in de omliggende woonwijk.  
De locatie Bindelwijk, met behoud van sporthal, werd door alle partijen benoemd als 
interessante locatie voor twee scholen onder één dak & kinderopvang en om nader 
vervolgonderzoek naar te doen. Twee partijen hebben aangegeven tevens onderzoek te 
willen doen naar de mogelijkheden van twee fysiek aparte scholen. In navolging hierop zijn 
twee notities opgesteld waarin inzichtelijk is gemaakt wat de kosten van twee aparte 
schoolgebouwen zijn en waarom het schoolbestuur de wens heeft om twee scholen onder 
één dak te realiseren, zie bijlage 3 en 4. 
Gezien het gemeentelijk onderwijsbeleid, de wens van het schoolbestuur, de financiën en 
de toevoeging van twee scholen & kinderopvang onder één dak voor het dorp, wordt 
voorgesteld om verdiepend onderzoek te gaan uitvoeren naar de (on)mogelijkheden van 
nieuwbouw op de locatie Bindelwijk. Tot nu zijn alle onderzoeken gedaan met behoud van 
de sporthal. Voorstel is om het onderzoek uit te breiden met de vraag om de 
mogelijkheden van sloop van de huidige en het bouwen van een nieuwe sporthal te 
bekijken en mee te nemen.

Waarom dit raadsvoorstel?
De huisvesting van bassischolen valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. In 2016 
heeft de raad het onderwijsbeleid vastgesteld met als speerpunt realisatie van school en 
kinderopvang (0-13jr) onder één dak, een IKC. 
In 2016 zijn het schoolbestuur en de gemeente overeen gekomen om de mogelijkheden 
voor nieuwbouw voor 2 scholen te realiseren inclusief kinderopvang van (0-13jr). Na 2 
haalbaarheidsonderzoeken heeft het college in overeenstemming met het schoolbestuur 
in september 2019 een raadsvoorstel ingediend om een verdiepend onderzoek te gaan 
doen naar mogelijkheden voor 2 scholen onder één dak met kinderopvang en 
maatschappelijke functies op de locatie Bindelwijk met behoud van de sporthal op deze 
plek. Na bespreking van dit raadsvoorstel in de Commissie Burger en Bestuur bleek dat 
er nog vele vragen leefden bij de ouders en onderwijspersoneel van beide scholen. Het 
bestuur van de beide scholen heeft nog voor de raadsbehandeling haar aanvraag tot 
nieuwbouw van de scholen opgeschort omdat zij meer tijd wilde hebben om in gesprek te 
gaan met haar achterban.
Het schoolbestuur heeft op 25 september 2020 opnieuw een aanvraag gedaan voor 
nieuwbouw van één gebouw waar Het Kofschip en Amstelschool in gehuisvest kunnen 
worden, zie bijlage 6.
De locatie Bindelwijk wordt door college en schoolbestuur als potentiële locatie voor twee 
scholen onder één dak gezien, met goede kansen voor gebruik van maatschappelijke 
functies en sportmogelijkheden. De raad wordt voorgesteld nader onderzoek uit te 
voeren naar de haalbaarheid en mogelijkheden van nieuwbouw op de Bindelwijk locatie. 
Om dit verdiepend onderzoek naar de (on)mogelijkheden van nieuwbouw op deze plek 
uit te kunnen voeren, wordt uw raad gevraagd budget beschikbaar te stellen. 

Wat gaan we doen?
Tot op heden heeft globaal onderzoek plaatsgevonden naar verschillende locaties voor 
twee scholen onder één dak. Om te kunnen achterhalen welke mogelijkheden, wensen en 
behoeften gebruikers en belanghebbenden van twee scholen en kinderopvang onder één 
dak hebben, zal gestart worden met gesprekken hierover. Samen met de door het 
schoolbestuur ingestelde bouwteam, bestaande uit bestuur, directies, ouders, 
medewerkers en kinderen, wordt een nota voor de te onderzoeken uitgangspunten 
samengesteld. In deze startnota worden de (meetbare) criteria voor nieuwbouw van twee 
scholen onder één dak vastgelegd. Op basis van deze nota wordt het verdere onderzoek 
verricht. De inwoners die direct in de omgeving van de Bindelwijk wonen worden 
betrokken bij de onderzoeksvragen over verkeer, parkeren en inrichting van de directe 
omgeving.

Er zal verdiepend onderzocht moeten worden of de globale aannames en uitkomsten uit 
voorgaande onderzoeken nog accuraat en actueel zijn. Het gaat hierbij om verdiepend 
inzicht op het gebied van leerlingenprognose, kosten en opbrengsten, eigendom en 
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verhuurrelaties, ruimtelijke inpassing, gezamenlijk gebruik van ruimten voor school, 
kinderopvang en sport- en maatschappelijke voorzieningen, inclusief de benodigde 
verkeerskundige en parkeeroplossingen. Tevens gaat onderzocht worden wat de 
mogelijkheden zijn om ook de sporthal op de locatie nieuw te bouwen gecombineerd met 
alle genoemde functies. Dit scenario kan dan vergeleken worden met het laten staan van 
de huidige sporthal. 

De door het schoolbestuur geformuleerde criteria voor de nieuwbouw worden in de nota 
van uitgangspunten meegenomen:
1. De wens gaat uit naar een gebouw met voldoende oppervlakte, dit betreft zowel het 

terrein als de inhoud van het gebouw. Concreet houdt dit in dat we een gebouw en 
terrein willen dat ruimer is dan het wettelijk minimum.

2. Zorgdragen voor een kleinschalig karakter van het gebouw is belangrijk. Geen ‘grote 
blokkendoos’, maar twee kleinschalige scholen in één gebouw, maar tevens met 
ruimte voor de buurtfunctie en kinderopvangmogelijkheden.

3. Het kunnen borgen van de eigen identiteit per school is belangrijk.
4. Een uitstekende verkeersveiligheid is een absolute randvoorwaarde.
5. Beide scholen moeten over voldoende parkeergelegenheid beschikken.
6. Er moet voldoende groen, daglicht en aandacht voor duurzaamheid zijn.
De verzamelde criteria onderliggend aan de door het bestuur genoemde 6, zijn terug te 
vinden in bijlage 7. 

Om het onderzoeksproces in goede banen te leiden, wordt voorgesteld een bureau en/of 
projectleider te vragen die kennis en kunde heeft over onderwijshuisvesting van scholen 
en kinderopvang en de gemeente en belanghebbenden hierbij kan ondersteunen. 

Doel van het verdiepend onderzoek is het achterhalen van uitgangspunten van betrokken 
partijen bij twee scholen & kinderopvang onder één dak op de locatie Bindelwijk en de 
haalbaarheid daarvan. Mede op basis van de nota van uitgangspunten kan een 
ruimtelijke inpassingsstudie gedaan worden naar de mogelijkheden van nieuwbouw op de 
locatie Bindelwijk, zie onderstaande globale processtappen:  

Globale processtappen
Q1 2021 Uitvraag bureaus/projectleider + opdrachtbevestiging 

bureau/projectleider + start verdiepend onderzoek op basis van de nota 
van uitgangspunten

Q3 of Q4 
2021

Opleveren plan van eisen & ruimtelijke inpassingsstudie aan college van 
B&W en raad

Wat is het maatschappelijke effect?
Uit de petitie, die op 12 december 2019 werd ingediend en door 225 inwoners is ondertekend, 
bleek dat de locatie Bindelwijk omstreden is. De ondertekenaars pleitten voor onderzoek naar 
nieuwbouw van de scholen op de huidige locaties omwille van behoud van de kleinschaligheid van 
de scholen. Ook werd de beschikbare ruimte voor de twee scholen en opvang onder een dak en de 
borging van de verkeersveiligheid op de locatie Bindelwijk betwist.
Ook de ouders van de twee scholen spraken zich bij een door de Medezeggenschapsraad uitgezette 
ouderpeiling (response ongeveer 60% op beide scholen) in januari 2020 in meerderheid (60%) uit 
tegen het voornemen van het schoolbestuur om de twee scholen onder één dak te huisvesten. Uit 
deze ouderpeiling bleek onder andere dat men zorgen heeft over het verlies van kleinschaligheid, 
de verkeersveiligheid wordt als bedreiging gezien en er is angst voor verlies aan ruimte op de 
beoogde locatie Bindelwijk.  
Bij een deel van de ouders van de scholen en omwonenden van de Bindelwijk maakt het beoogde 
verdiepend onderzoek dus veel los. Ook bij de omwonenden van de huidige 3 schoollocaties leven 
zorgen over de eventuele toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in hun buurt.
Om deze vragen en zorgen te adresseren heeft het schoolbestuur de aanvraag (bijlage 6) 
gecompleteerd met criteria voor het onderzoek die zijn gebaseerd op de criteria die door het team, 
leerlingen, ouders en directies zijn aangedragen (bijlage 7).
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Ook is het voornemen om samen met een door de scholen ingesteld bouwteam, bij aanvang van 
het verdiepend onderzoek de criteria aan te scherpen en vast te leggen in een nota van 
uitgangspunten. De omwonenden van de locatie Bindelwijk worden betrokken bij de ruimtelijke en 
verkeerskundige aspecten die in het verdiepend onderzoek aan de orde komen.

De locatie Bindelwijk is centraal gelegen in Ouderkerk aan de Amstel en heeft een goede 
ligging ten opzichte van de woongebieden van de leerlingen van Het Kofschip en 
Amstelschool. Door verdiepend onderzoek te doen naar de realisatie van twee scholen 
onder één dak en kinderopvang op die plek, kan onderzocht worden hoe de (huidige) 
sporthal en maatschappelijke voorzieningen op een goede manier inpasbaar zijn. 

Door realisatie van twee verschillende schooltypen onder één dak met kinderopvang, kan 
flexibel en efficiënt worden omgegaan met het ruimtegebruik door lokalen en kamers te 
delen. Tevens kunnen de ruimten ook na schooltijd goed benut worden. Twee scholen 
onder één dak met kinderopvang biedt ook mogelijkheden voor medewerkers om kennis 
en ervaring makkelijker te delen. Mede hierdoor ontstaat een aantrekkelijk werkklimaat 
wat een belangrijke randvoorwaarde is voor de borging van goed onderwijs in het dorp.  
Bovendien biedt een duurzaam, nieuw schoolgebouw optimalisering van het 
binnenklimaat en daarmee goed (leer)klimaat voor de leerlingen en de medewerkers. 

Het schoolbestuur is voornemens twee verschillende schooltypen aan te blijven bieden. 
Dit betekent dat een gezin met schoolgaande kinderen keuze behoudt, met het voordeel 
dat het onder één dak wordt ondergebracht. Door twee scholen & opvang onder één dak 
te realiseren voor kinderen van 0-13 jaar met bijbehorende interessante voorzieningen, 
ontstaat een multifunctioneel gebouw voor het hele gezin en het dorp.
Om te achterhalen wat de mogelijkheden, kosten en kansen zijn, is het moment daar om 
in gesprek te gaan met onder meer gebruikers van de huidige Bindelwijk. Mede aan de 
hand daarvan wordt inzichtelijk wat de wensen zijn en op welke manier de locatie 
inpasbaar kan worden gemaakt voor twee scholen & opvang onder één dak.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het is mogelijk om meerdere locaties verdiepend te gaan onderzoeken. Dit betekent 
vanzelfsprekend dat er meer budget moet worden vrijgemaakt. Tevens is het mogelijk 
om niet te kiezen voor twee scholen onder één dak, maar voor twee aparte 
schoolgebouwen. Dit is echter niet in lijn met de wens van het schoolbestuur en niet in 
lijn met het vastgestelde gemeentelijke onderwijsbeleid. Tevens betekent sloop en 
nieuwbouw van de twee scholen op de huidige locatie extra kosten en minder 
opbrengsten. Zoals de berekeningen laten zien, zie bijlage 3, is nieuwbouw van twee 
scholen (1.5milj) duurder dan de ontwikkeling van één nieuw gebouw.

Wat hebben we hiervoor nodig?
De kosten voor het verdiepend onderzoek gedurende een half jaar worden geraamd op € 
50.000. Daarnaast wordt de kostenpost voor communicatie, zaalhuur, onderzoek en 
onvoorzien geraamd op € 20.000. Om dit verdiepend onderzoek naar de 
(on)mogelijkheden van twee scholen en kinderopvang op de locatie Bindelwijk uit te 
kunnen voeren, wordt uw raad voorgesteld om € 70.000, in de vorm van een krediet, 
beschikbaar te stellen.  
Indien in navolging op het verdiepend onderzoek door de raad besloten wordt om het 
nieuwe schoolgebouw op de locatie Bindelwijk te gaan realiseren, zullen bovenstaande 
kosten worden toegevoegd aan de totale financiering voor de bouw en onderdeel 
uitmaken van een investering die over 40 jaar kan worden afgeschreven. Indien het niet 
tot de bouw van een nieuw schoolgebouw gaat komen zullen deze kosten eenmalig ten 
laste komen van het begrotingsresultaat 2021.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Bij de start van het onderzoek worden het bestuur van de scholen en het genoemde 
bouwteam betrokken om een nota van uitgangspunten te maken. In de communicatie 
zal onderscheid gemaakt worden tussen de primaire verantwoordelijkheid van de 
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scholen voor de communicatie met de ouders en schoolpartners, en de gemeente voor 
de communicatie met onder meer de gebruikers van Bindelwijk en de omwonenden. De 
huidige locatie Bindelwijk met de sporthal huisvest verschillende maatschappelijke 
voorzieningen en huurders. Bij een combinatie van 2 scholen en kinderopvang zal 
overleg gevoerd worden door het schoolbestuur met beoogde kinderopvangpartners. 
Vanzelfsprekend zullen het schoolbestuur en de gemeente nauw samenwerken in de 
communicatie met genoemde belanghebbenden. Na het raadsbesluit wordt een bericht 
hierover in het Weekblad geplaatst. Tevens worden onder meer de inwoners, ouders en 
gebruikers van Bindelwijk door het schoolbestuur en/of de gemeente nader 
geïnformeerd over het vervolgproces. 

Wat is het vervolg?
Wanneer de raad het gevraagde budget ter beschikking stelt, kan de uitvraag naar een 
bureau/projectleider gedaan worden. Vervolgens kan gestart worden met het verdiepend 
onderzoek. De eerste stap is dan om samen met het bouwteam, een nota van 
uitgangspunten samen te stellen die de basis is voor het verdere onderzoek. Het totale 
traject zal circa een half jaar in beslag nemen, met als doel de (on)mogelijkheden van 
twee scholen onder één dak aangevuld met kinderopvang (0-13jr) op de locatie 
Bindelwijk in beeld te brengen. Conform huidige planning worden de resultaten van dit 
verdiepend onderzoek in het derde of vierde kwartaal van 2021 aan uw raad voorgelegd. 
Met dat voorstel wordt getracht inzicht te geven in de uitgangspunten en haalbaarheid, 
zodat uw raad een afgewogen besluit kan nemen over de opdracht voor huisvesting en 
bijbehorend budget voor nieuwbouw van het Kofschip en Amstelschool. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Het nader uit te vragen bureau en/of projectleider zal in opdracht van de gemeente 
verdiepend onderzoek doen naar de Bindelwijk-locatie. De resultaten worden beoordeeld 
aan de hand van de bij de start gezamenlijk gemaakte nota van uitgangspunten. De 
locatie Bindelwijk is in eigendom van de gemeente en de onderwijshuisvesting is een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid.  Uw raad wordt tussentijds geïnformeerd over het 
verdiepend onderzoek. 
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RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2020, nummer 
2020/53,

BESLUIT :
Een budget van € 70.000, in de vorm van een krediet, beschikbaar te stellen voor het 
verdiepend onderzoek voor twee scholen onder één dak aangevuld met kinderopvang, 
maatschappelijke voorzieningen en sporthalfunctie op de locatie Bindelwijk, conform 
onderbouwing in het raadsvoorstel.  

Ouder-Amstel, 17 december 2020

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

L.W.F. Örsçek- Moolenaar J. Langenacker
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Memo

Aan
Gemeenteraad

Van
College van B&W

Datum
24 november 2020

Kopie

Betreft
Aanpassing raadsvoorstel nr. 53 Verdiepend onderzoek twee scholen & opvang onder één 
dak op locatie Bindelwijk

Inleiding
Op 10 november 2020 heeft het college de commissie Burger en Bestuur advies 
gevraagd op het concept raadsvoorstel Verdiepend onderzoek twee scholen & opvang 
onder één dak op locatie Bindelwijk.

Aan de hand van drie vragen werd informatie opgevraagd om het raadsvoorstel aan te 
vullen of te wijzigen:
1. In de aanvraag van het schoolbestuur zijn 6 criteria genoemd. (Zie bijlage 6). De 
vraag is of de commissie vindt dat deze criteria voldoende de juiste lading dekken? En 
zijn deze compleet? 
- Voldoende oppervlakte, meer dan het wettelijk minimum.Pagina 2 van 6
- Gebouw met kleinschalig karakter met ruimte voor de buurtfunctie en kinderopvang.
- Eigen identiteit per school is belangrijk.
- Uitstekende verkeersveiligheid
- Voldoende parkeergelegenheid
- Voldoende groen, daglicht en aandacht voor duurzaamheid
2. In het voorstel van 2019 werd gesproken over verdiepend onderzoek naar de locatie
Bindelwijk met behoud van de huidige sporthal. Het gewijzigde voorstel in 2020 is om 
het onderzoek uit te breiden met de vraag om de mogelijkheden van sloop van de 
huidige en het bouwen van een nieuwe sporthal te bekijken en mee te nemen. 
Ondersteunt de commissie deze aanvulling?
3. De aanvraag van het schoolbestuur sluit aan en past binnen het onderwijsbeleid1 en 
de langjarige visie op onderwijshuisvesting (zie bijlage 8). Ondersteunt de commissie 
deze stelling?

De commissie gaf het volgende mee als antwoord:
De partijen die positief tegenover het voorstel staan gaven aan: maak de criteria smart, 
hanteer de normen voor verkeersveiligheid, gescheiden fiets- en snelverkeerroutes, 
definieer duurzaamheid, autoluwe omgeving creëren. Het antwoord op de vragen 2 en 3 
was bevestigend.
Drie partijen gaven aan het verdiepend onderzoek niet uit te willen voeren vanwege 
gebrek aan draagvlak bij de ouders. Op de vragen 2 en 3 reageerden de partijen 
ontkennend.

Het raadsvoorstel is ten opzichte van het advies aan de commissie bijgesteld op de 
volgende punten om aan zoveel mogelijk opmerkingen van alle partijen recht te kunnen 
doen:

- de afwegingen bij de beoordeling in de matrix zijn toegelicht onder de paragraaf 
“toelichting op de beoordelingen in de matrix”. 

- 1 beoordeling is aangepast van ++ naar +, de verkeersafwikkeling locatie 
Bindelwijk. In vergelijk met de andere locaties kan deze locatie beter aangepast 
worden naar een verkeersveilige omgeving maar dat vereist wel de nodige 
aanpassingen, de waardering is afgeschaald.
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- Onder de paragraaf “wat is het maatschappelijk effect” is een weergave toegevoegd 
van de zorgen die ouders en omwonenden hebben geuit om daarmee te 
illustreren wat het voorstel heeft losgemaakt in een deel van de  
schoolgemeenschappen en omwonenden.

- Om de zorgen van een deel van de ouders te adresseren is toegevoegd om samen 
met het bouwteam van de scholen, voorafgaand aan het onderzoek, de criteria 
aan te scherpen en in een nota van uitgangspunten te beschrijven. Met deze nota 
kan gedurende en tijdens het onderzoek steeds getoetst worden in welke mate 
aan de criteria worden voldaan.

- Bijlage 4 is geactualiseerd door het schoolbestuur.
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1. Kader  

Bij deze studie is de vraag de orde of en zo ja onder welke condities nieuwbouw voor de 

Amstelschool en het Kofschip gezamenlijk, dan wel alleen voor het Kofschip, mogelijk is. 

De bestuursopdracht stelt hierover dat er aandacht dient te zijn voor:  

- Ruimtelijke ontwikkeling van de bestaande schoollocaties  

- Ruimtelijke ontwikkeling locatie Ouderkerk Oost  

- Verkennen alternatieve locaties voor nieuwbouw  

- Financiële haalbaarheid  

Deze opgave kan uitputtend behandeld worden, maar aangezien het doel is op korte 

termijn inzicht te krijgen of er geïnvesteerd moet/kan worden in nieuwbouw, en zo ja 

welke locatie dan passend bij die opgave moet worden geacht, is voor een kernachtige 

aanpak gekozen. Quote (bestuursopdracht): “Het betreft een beschrijving op hoofdlijnen  

over de ontwikkelkansen in relatie tot wel of geen nieuwbouw.” Op basis van de in dit 

kader te leveren eindrapportage kan het college besluiten of nieuwbouw haalbaar kan 

worden geacht. Daarbij wordt ook ingegaan op de verbreding van de school tot een 

“integraal kind centrum ”, hierna een IKC genoemd.  

De haalbaarheidsstudie is in enkele stappen uitgevoerd zodat er tussentijds aan de hand 

van tussenrapportages ruimte was voor overleg en bijsturing. Vanwege haar positie en 

het belang bij nieuwbouw, is zowel over de opdrachtformulering als over de 

tussenrapportage van de onderzoeksfase overleg geweest met het bestuur van de 

Onderwijsgroep Amstelland. Daarbij bleek er een commitment over het programma van 

een IKC en de wens en mogelijkheid de beide scholen gezamenlijk en efficiënt te 

huisvesten.  

Met deze eindrapportage is deze fase van het haalbaarheidsonderzoek afgerond.  

De noodzakelijke werkzaamheden zijn door Van Riezen Consult binnen het kader van een 

gemeentelijk projectteam uitgevoerd. Bij de nadere studies zijn Interplan Bouwconsult 

uit Sassenheim en Eberfeld Stedenbouw uit Amsterdam ingeschakeld. Daarbij ging het 

om het uitvoeren van de stedenbouwkundige analyses en maken van de uitwerkingen, 

alsmede het in beeld brengen van de stichtingskosten.   

Over de inhoud van deze eindrapportage het volgende. De opbouw is zo dat eerst het 

programma van de school/IKC wordt verkend. Dat programma is nodig om de 

inpassingsmogelijkheden en de kosten te kunnen verkennen. Vervolgens gaat de 

ruimtelijke analyse in op de structuur van de gemeente en onderzoekt de inpassing op en 

het mogelijke andere gebruik van de diverse locaties. Met die analyse zijn daarna naast 

de toets op de inpasbaarheid per locatie, ook de mogelijke opbrengsten in beeld 

gebracht. Er wordt tenslotte afgerond met de paragrafen overwegingen & keuzes.  

Naast een beschrijving per onderwerp en een uitwerking van de overwegingen bij de te 

maken bestuurlijke keuzes, is er in deze rapportage een samenvatting opgenomen.  
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2. Samenvatting  

In deze rapportage komt de beantwoording van de vraagstelling (bestuursopdracht) naar 

de haalbaarheid van nieuwbouw voor de beide scholen gezamenlijk, dan wel beperkt tot 

het Kofschip aan de orde. Het gaat bij deze verkenning naast het nut en de noodzaak, 

om de mogelijke locatie(s), de verantwoordelijkheden en de financiële consequenties van 

nieuwbouw.   

  

Beleidsmatig streeft de gemeente Ouder-Amstel naar een optimalisatie van het onderwijs 

en de integratie van kinderopvang en begeleiding in de pedagogische aanpak (=IKC). 

Daar horen passende gebouwen op de juiste locaties bij. De gemeente is financieel 

verantwoordelijk voor de gebouwen en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de 

exploitatie en het onderhoud van deze gebouwen en uiteraard voor het onderwijskundig 

programma. Buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf vallen onder een ander, 

zelfstandig regime.  

  

De Amstelschool is bouwtechnisch en onderwijskundig in goede staat. Bij het Kofschip is 

ingrijpen noodzakelijk. Dat is minimaal een ingrijpende verbouwing en een uitbreiding om 

de dislocatie Koningin Wilhelminalaan te kunnen opheffen. Dan is in ieder geval de vraag 

aan de orde of de investering wel opweegt tegen het te behalen resultaat en of 

nieuwbouw geen betere optie is. Dit betekent dat er voor de gemeente drie opties zijn:  

- IKC als dubbele school  

- Nieuwbouw alleen Kofschip (en sub als IKC) 

-  Niets doen (alleen renovatie 

Kofschip).  

  

De huidige locaties zijn te klein voor de optie IKC als dubbele school. Bij nieuwbouw van 

alleen het Kofschip is haar huidige locatie niet geschikt als IKC. Feitelijk is het een via 

woonerven te bereiken buurtschool. De locatie Wilhelminalaan is groot genoeg voor 

alleen het Kofschip en ligt weliswaar meer openbaar toegankelijk, maar het verleden 

heeft uitgewezen dat het halen en brengverkeer niet in deze straten verwerkt kan 

worden. Het is derhalve geen geschikte locatie voor eventuele nieuwbouw van het 

Kofschip, daarvoor ligt haar huidige locatie in de rede.  

  

Voor nieuwbouw als IKC (en dubbele school) blijken er drie locaties te zijn die groot 

genoeg en goed te bereiken zijn. Het gaat om de locaties:  

- Ouderkerk Oost -  Jacob van Ruisdaelweg - 

 Bindelwijk.  

  

De eerste optie ligt echter vanuit de invalshoek positionering/spreiding niet erg voor de 

hand. Bij de locatie Bindelwijk geldt dat deze mogelijkheid tevens meerkosten en een 

extra organisatorische opgave met zich meebrengt. Voor de verplaatsing van de sporthal 

is op de locatie Ouderkerk Oost een passende ruimte. Ook zou het zo tegemoet kunnen 

komen aan de wensen van de sportclubs aldaar. Overigens is er in meer modellen een 

relatie met deze sporthal, want de beide scholen gebruiken op dit moment de hal voor 

gymnastiekles en betalen daar een huur voor die onderdeel uitmaakt van de huidige 

exploitatie van de hal. Anders dan bij de nieuwe scholen in Duivendrecht liggen de 

huidige scholen en nieuwbouwopties, niet aanpalend. De locatie Jacob van Ruisdaelweg 

volgt uit de nadere ruimtelijke analyse van de woonkern Ouderkerk a/d Amstel.  
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Kinderopvang (BSO/KDV, al dan niet in de vorm van een IKC) vergt een zelfstandige 

investering. Een succesvolle exploitatie wordt mede bepaald door een goede ligging. Als 

dat niet het geval is zullen ouders uitwijken naar andere locaties. Vanuit dat oogpunt zijn 

de huidige schoollocaties niet geschikt om bij nieuwbouw uit te gaan van een IKC.  

  

Bij nieuwbouw op de drie passende locaties is de herbestemming van de huidige drie 

schoollocaties aan de orde en daarbij ligt een woonbestemming in de rede. Voor het 

Kofschip en de Amstelschool zal het dan om beperkte aantallen eengezinshuizen gaan en 

bij de Wilhelminalaan zou ook gekozen kunnen worden voor gestapeld in 3-4 bouwlagen 

met ondergronds parkeren. Binnen de fysieke mogelijkheden en de Woonvisie van de 

gemeente  zou het dan in totaal om 35 eengezinshuizen in de marktsector gaan of  25 

eengezinshuizen en 22 gestapeld (bv met lift voor senioren). In geval van realisatie in de 

marktsector zijn de opbrengsten in beide gevallen nagenoeg gelijk.  

  

Er zijn geschikte locaties voor een nieuwe school/IKC.  In verband met de bekostiging 

kan gekozen worden voor het inzetten van het saldo op de grondexploitatie (GREX) van 

de vrijkomende locaties. In samenhang met de keuze van marktwoningen, is er bij 

enkele opties dekking te vinden voor de nieuwbouw. Bij de te maken keuzen gaat het 

uiteindelijk om beleidsmatige en financiële afwegingen. Simpel gesteld: wat kan waar 

met welke consequenties en tegen welke kosten worden gerealiseerd en is daar dekking 

voor te vinden. Schematisch is dat als volgt te verbeelden:  

  
Locatiekeuze    

  
    IKC/Dubbel     IKC/Kofschip      

Ouderkerk Oost       +    +      

Jacob van Ruisdaelweg      +++    +++      

Bindelwijk        ++    ++      

Huidige locatie(s)  

  
    ---    ---      

Kosten & saldo GREX  

  
    IKC/Dubbel     IKC/Kofschip      

Ouderkerk Oost       +    -      

Jacob van Ruisdaelweg      +++    +      

Bindelwijk        --    ---      

Huidige locatie(s)      nvt    nvt/--      

  

  

Het bovenstaande overwegende zou er een voorkeur voor de locatie Jacob van 

Ruisdaelweg te formuleren zijn met Bindelwijk als alternatief. De eerste locatie is echter 

aan de krappe kant en niet zondermeer als een bouwlocatie te beschouwen, het ligt in 

een groene zone. Uit financieel en uit organisatorisch oogpunt kleven er bezwaren aan de 

locatie Bindelwijk. Ook duurt de ontwikkeling langer omdat de nieuwe hal eerst gebouwd 

moet worden voordat deze gesloopt kan worden en er ruimte is voor de nieuwe school.  

  

De mogelijke ontwikkeling van Ouderkerk Oost hangt samen met de visie op het gebied. 

De gemeentelijke Structuurvisie 2007 ziet kansen voor een gehele herontwikkeling van 

het sportpark naar stedelijke functies. Dan is bijvoorbeeld een optie met een nieuwe 

sporthal niet meer logisch en zou vooruitlopend wel een IKC kunnen worden gerealiseerd. 

Ook zonder integrale herontwikkeling is een IKC inpasbaar, maar deze ligt strikt 

genomen dan te perifeer ten opzichte van haar verzorgingsgebied.  
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Besluitvorming over het inzetten van het saldo van een grondexploitatie dient gekoppeld 

te zijn aan de besluitvorming over het programma behorend bij de herontwikkeling van 

de betreffende locaties. Dat is nodig om geen financiële risico’s bij die herontwikkeling te 

lopen.  

  

  

3. Programma school   

IKC/Brede School  

De huidige basisscholen in de gemeente Ouder-Amstel kennen al vormen van 

buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagverblijf (KDV). De hier in studie zijnde scholen 

vallen onder de Onderwijsgroep Amstelland die bij haar scholen al uitgaat van het 

concept Brede School. Bij een Kind Centrum wordt van een sterkere pedagogische en 

organisatorische samenhang uitgegaan dan bij een Brede School over het algemeen het 

geval is. Het bestuur van de Onderwijsgroep Amstelland heeft de ambitie uitgesproken 

om van een gecombineerde nieuwe school met het concept van een IKC uit te gaan. In 

dit haalbaarheidsonderzoek wordt ook verkend of dit tot een extra ruimtevraag zou 

kunnen leiden.   

Indien nieuwbouw van beide scholen niet mogelijk zou blijken dan opteert het 

schoolbestuur in ieder geval voor nieuwbouw voor het Kofschip. Of in dat geval ook een 

IKC aan de orde kan is mede afhankelijk van de locatie zoals onder “inpassing” wordt 

verkend.  

  

Projectie & trends  

Voor de gemeente is een leerlingenprognose opgesteld en vastgesteld (2015) die laat 

zien dat er sprake is van een dalende tendens:   

      Leerlingen/lokalen 16/17  Leerlingen/lokalen 2020  Leerlingen/lokalen 2030    

Het Kofschip    270  11    250  10    226  10  

De Amstelschool   200   8    157   7    140   6  

Er wordt in de komende 14 jaren voor de scholen gezamenlijk een daling voorzien van 

ruim 26%. Nu gaat het hier om een al wat ouder deel van de gemeente waar mogelijk 

door verjonging, net als bij delen van Amstelveen, een lichte trendbreuk zou kunnen 

ontstaan. De verklaring daarvoor is dat jonge gezinnen uit Amsterdam in de regio ruimte 

zoeken. In het kader van dit haalbaarheidsonderzoek is een korte analyse gemaakt van 

de leeftijdsopbouw over de periode 2009/2015 in de kern Ouderkerk a/d Amstel. Wat 

opvalt is dat uitgaande van 5 jaargroepen er na 5 jaar een lichte stijging is te zien van de 

populatie. Dat zou kunnen wijzen op een vestigingsoverschot van kinderen in de 

schoolgaande leeftijd. Zo is de (jaar van geboorte) groep 2005 -2009 in 5 jaar (2015) 

gegroeid van 501 naar 580  kinderen en de groep 2000-2004 van 673 naar 686 

kinderen. Daar staat echter tegenover dat het geboortecijfer in die periode is blijven 

dalen, met als consequentie dat de groep 0-5 jarigen van 501  naar 394 kinderen in 2015 

is afgenomen. Kortom geen eenduidig beeld, maar er kan wel een voorzichtige aarzeling 

over de voorziene daling met 26% worden geformuleerd.  
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Deze daling leidt bij de optie van een gecombineerde nieuwe school tot een behoefte van 

16 (onderwijs) lokalen. Mocht de daling minder blijken te zijn dan zou het bij nieuwbouw 

om 18 lokalen kunnen gaan. Bij het eventuele besluit om tot nieuwbouw over te gaan is 

het gewenst een nadere toets op deze prognose uit te voeren, zodat daarna een definitief 

programma kan worden vastgesteld.  

Samenwerking/samengaan, flexibiliteit  

Nu wordt, anders dan in de eerdere studies, van een combinatie van nieuwbouw van 

twee scholen als optie uitgegaan en dat zou de vraag op kunnen roepen of dit niet tot 

verlies van identiteit zou kunnen leiden. Het gaat om een protestants-christelijke en een 

katholieke school. Dat mogelijke verlies van identiteit is echter voor het schoolbestuur 

niet aan de orde. Het zal geen vorm van oecumenisch onderwijs worden. Men gaat uit 

van twee gezamenlijk gehuisveste scholen met overlooplokalen om eventueel wisselende 

schoolgroottes (fluctuaties) te kunnen opvangen. Uiteraard zal er worden samengewerkt 

tussen de scholen en er is de gemeenschappelijke ambitie om tot een IKC te komen.  

De huidige twee scholengebouwen zijn niet ingericht als dubbel-klassige basisscholen. 

Fluctuaties in leerlingenaantallen moeten nu per school (of op een dislocatie) worden 

opgelost. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat bij een combinatie van de scholen 

een effectiever gebruik van klaslokalen mogelijk is. Dat geldt ook voor het uitbouwen van 

de scholencombi naar een IKC. Voor de optie nieuwbouw vormt die combinatie (naast 

een beperking van de opgave tot alleen nieuwbouw voor het Kofschip) het uitgangspunt.  

  

De grootte van de school/IKC.  

Op basis van de leerlingenprognose voor kan bij een gecombineerde nieuwe school van 

16-18 onderwijslokalen worden uitgegaan. Daar horen diverse ondersteunende ruimten 

bij. Ten minste een speelzaal en zo mogelijk ook een eigen gymnastieklokaal. In dit geval 

tevens 4 lokalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en 2 lokalen Kinderdagverblijf (KDV), 

vooralsnog wordt daarbij niet van een babygroep uitgegaan. Voorts spreek- en 

consultatieruimten die ook gebruikt kunnen worden voor de functie van een IKC. Bij een 

dubbele brede school kunnen diverse ruimten multifunctioneel worden gebruikt. Een IKC 

leidt dus niet tot een extra ruimtevraag. De verdere uitwerking van het programma is 

vooral aan de orde als er daadwerkelijk tot het ontwerp van de school en de bouw wordt 

besloten. In deze fase gaat het om het ruimtebeslag en de kosten. De kosten zijn af te 

leiden van de grootte.   

Met de Jan Hekmanschool en zeer recent met de dubbele school in Duivendrecht, heeft 

de gemeente ervaring opgedaan met programma en kosten bij scholenbouw. De Jan 

Hekmanschool is echter geen dubbele school, wel een dubbelklassige. Vanwege haar 

ligging en vanwege de bekostiging door derden zijn daar bij een enkele school een 

speelzaal en een gymnastieklokaal gerealiseerd.   
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 Jan Hekmanschool  

De Jan Hekmanschool beschikt over 19 klaslokalen. Aanpalend is de Stichting voor Kind 

en Ouder in Ouder-Amstel (SKOO) in een zelfstandig gebouw gevestigd.  

Voor de huidige analyse is ook de ontwikkeling van de dubbele school aan de Zonnehof in 

Duivendrecht te afwijkend om als voorbeeld te kunnen dienen. Feitelijk zijn daar twee 

scholen tegen elkaar gebouwd en is ook de indeling vrij specifiek en uiteindelijk is het 

geheel ook groter dan volgens het programma gerealiseerd. Daarmee is de grootte en 

zijn de kosten hoger geweest en niet vergelijkbaar met de huidige opgave. Dat wil 

overigens niet zeggen dat bij de uitwerking van het IKC die discussie van twee 

gescheiden scholen niet opnieuw zou kunnen ontstaan. Daarover dienen vooraf bindende 

afspraken te worden gemaakt.  

 
deze scholen verschillen de klaslokalen sterk in grootte, zijn leerpleinen opgenomen en (omdat het twee 

gescheiden scholen zijn) twee speellokalen. De scholen maken voor de gymnastiekles gebruik van een nabij 

gelegen sporthal.  

Gezien het voorgaande is als referentie naar een ander schoolgebouw van de berekende 

omvang gezocht. De van de Onderwijsgroep Amstelland deel uitmakende  Roelof 

Venemaschool in Amstelveen kan wanneer het gebouw verkleind wordt met 8 lokalen als 

voorbeeld dienen. Dat is bij de twee verdiepingen dus 4 lokalen per laag minder. Op 

ontstaande plattegrond is dat met een rode contour verbeeld.  

          Bij de  



 

8  

  

 

Begane grond  

 

Dit voorbeeld heeft anders dan bij het complex Zonnehof, niet twee speellokalen, maar 

een speellokaal en een gymnastiekzaal die beide ook gebruikt worden door de BSO/KDV 

functie van de school. De gangzone is zodanig verbreed dat er ook functies mogelijk zijn. 

Op deze wijze heeft het gebouw een grootte van 3.320 m2 BVO binnen een maat van ca. 

68 bij 26 meter.   

Nu de grootte is vastgesteld kan ook de noodzakelijke investering van de bouw en de 

vaste inrichting worden begroot. Dat laatste komt in de financiële beschouwing onder 

“kosten & bekostiging” aan de orde.  

Bij de eventuele nieuwbouw van alleen het Kofschip zijn er 10 onderwijslokalen, een 

speellokaal en aanvullende functies aan de orde. Hoe zich dat verhoudt tot een brede 

school of een IKC heeft ook een ruimtelijke dimensie (ligging) en dat komt onder 

“buitenruimte en inpassing” aan de orde.  

  

  

  

  

Eerste verdieping   
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Functionele relaties binnen het gebouw  

In dit geval gaat het om een tweetal scholen binnen een gebouw, voorts om een KDV en 

BSO en dat in samenhang vanuit het concept van een IKC. Dat zal met de  verschillende 

tijden en functies een uitwerking krijgen met meerdere entrees (bv. voor de beide 

scholen, boven en onderbouw en BSO/KDV) en zonering binnen het gebouw.   

 

Naast het leggen van relaties tussen de functies is er ook de mogelijkheid van dubbel 

gebruik van deze functies. Zo kunnen gangzones verbreed en benut worden bij het 

onderwijs en/of spreekruimtes. Een keuken is zowel bij het onderwijs als voor de 

BSO/KDV te benutten, daarbij is het van belang dat er een voor alle functies afzonderlijk 

en in samenhang, logische positionering wordt gekozen.  

 

Bij de positionering van ruimtes en entrees is de functionaliteit een belangrijk criterium. 

Zo ligt het in de rede om de BSO nabij het speellokaal te positioneren en ook een eigen 

toegang te geven zodat buiten de schooltijden andere delen van het gebouw kunnen 

worden afgesloten.   

  

                         diverse toegangen mogelijk   

  

  

Diverse  functionele  ruimten   
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Zoals hiervoor al gesteld is de verdere uitwerking van het programma aan de orde als er 

daadwerkelijk tot het ontwerp van de school en de bouw wordt besloten. Dan kan er 

naast het definitieve aantal klaslokalen, ook bepaald worden of er bij het KDV aanleiding 

is om met een babygroep rekening te houden.  

  

Buitenruimte en inpassing  

Voor scholen gelden normen voor de minimale grootte van de buitenruimte. Bij een 

dubbele school zou dat op een speelterrein van 600 m2 uitkomen. De ervaring leert dat 

het beter is de leeftijdsgroepen te scheiden en het is uit gebruiksoogpunt wenselijk om 

dan van 2x500 m2 voor de buitenruimte uit te gaan. Het geheel uiteraard enigszins 

groen aangekleed, zo mogelijk met uitloop in een groene omgeving.  

De dakvlakken kunnen naast voor bijvoorbeeld zonnepanelen, ook gebruikt worden om 

een daktuin aan te leggen. Dat is naast de functie die het heeft in de isolatie en het 

bergen van water ook nuttig op het educatieve vlak. De kinderen kunnen betrokken 

worden bij het onderhoud van de daktuin.  

De opzet van een dubbelklassige (en hier tevens dubbele) brede school met als ambitie 

tevens een IKC, heeft invloed op de locatiekeuze. Daarbij gaat het naast de omvang van 

de locatie, tevens om:  

- Goede bereikbaarheid  

- Veilige ligging  

- Voldoende parkeervoorzieningen  

- Een openbare uitstraling  

Bij de ruimtelijke analyse van de diverse locaties komen deze aspecten aan bod. Dit is in 

een zelfstandige studie uitgewerkt en in rapportage in verkorte vorm opgenomen in 

hoofdstuk 4.  

  

Relaties en toe gangen   
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De nieuwe school in Duivendrecht is een voorbeeld van een mooie inpassing. Het heeft een goed 

ontsloten openbare en groene situering in een vernieuwde omgeving.  

  

  

4. Ruimtelijke aspecten   

  

structuur  

De positionering van een nieuw schoolgebouw hangt samen met haar verzorgingsgebied, 

de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van locaties. Met de hiervoor vastgestelde 

inpassingscriteria is het de opgave om binnen de bestaande woongebieden deze nieuwe 

opgave vorm te geven. Dit vergt een nadere analyse van de structuur van de bebouwde 

kom. Zie in dit verband de zelfstandige rapportage van dit onderwerp die als bijlage bij 

deze haalbaarheidsrapportage is gevoegd. Hier wordt van die studie een samenvatting 

gegeven.   

  

Structuur met woongebieden    Provinciale Ruimtelijke Verordening  

In het bovenstaande kaartbeeld is de structuur met de voor het onderwijs relevante 

woongebieden aangegeven. Daarnaast de begrenzing van het stedelijk gebied waaruit 

volgt dat de kern nagenoeg is afgerond. Het project “De Nieuwe Kern” ligt buiten het 

primaire verzorgingsgebied van de huidige scholen en Duivendrecht ligt op een nog 

grotere afstand en is daarom evenmin bij deze studie betrokken.   
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De huidige schoollocaties liggen redelijk centraal binnen de kern. Over het algemeen 

wordt een afstand van zo’n 800 m als wenselijk maximum aangehouden. Dat is hier met 

cirkels aangegeven. De als nieuwbouwoptie in beeld zijnde locatie Ouderkerk Oost dekt 

slechts een beperkt deel van de kern.  De sporthal Bindelwijk die door de scholen als 

gymnastieklokaal wordt gebruikt ligt centraal, maar niet in samenhang met het 

sportverenigingen in Ouderkerk Oost. Bij de scholen is tegenwoordig meer autoverkeer 

met halen en brengen van kinderen dan toen deze scholen gebouwd werden. De 

combinatie met kinderopvang versterkt deze druk. Op de tweede tekening is de 

autoontsluiting binnen Ouderkerk weergegeven. Het Kofschip en Amstelschool zijn aan 

woonerven gesitueerd.   

Nb. bij alle verkende locaties zal een planologische procedure moeten worden doorlopen.  

Huidige locaties; kansen & mogelijkheden  

Het Kofschip  

  

De school ligt goed met de fiets ontsloten in een rustige woonbuurt aan het einde van 

een woonerf. De school moet tenminste ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid worden om 

alle leerlingen op de juiste wijze op deze locatie onderwijs te bieden. Dat programma 

past als bouwvolume op de huidige locatie. De locatie is te klein voor het realiseren van 

een dubbele school en voldoet niet aan de criteria voor een brede school of een IKC.  
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In geval van herontwikkeling ligt woningbouw in de rede. Er is een passende invulling 

met 12 eengezinshuizen mogelijk.  

De Amstelschool  

  

Ook deze school ligt in een rustige woonbuurt aan een woonerf. De school voldoet 

bouwkundig en onderwijskundig aan de eisen van deze tijd. Het leerlingenaantal loopt 

terug. De locatie is net groot genoeg voor het realiseren van een dubbele school, voldoet 

niet aan de criteria voor een brede school of een IKC.  

  

  

In geval van herontwikkeling ligt woningbouw in de rede. Er is een passende invulling 

met 13 eengezinshuizen mogelijk.   

Kon. Wilhelminalaan  
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Het als dislocatie bij het Kofschip in gebruik zijnde schoolgebouw ligt centraal en goed 

ontsloten. De school moet tenminste ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid worden om 

alle leerlingen op de juiste wijze op deze locatie onderwijs te kunnen bieden. Dat 

programma past als bouwvolume op de huidige locatie. Ten tijde van de volledige 

invulling als Jan Hekmanschool bleek het echter verkeerskundig problematisch te zijn. De 

locatie is te klein voor het realiseren van een dubbele school.   

  

In geval van herontwikkeling ligt woningbouw in de rede. Er is een passende invulling 

met 10 eengezinshuizen mogelijk . Er zou ook gekozen kunnen worden voor 22 

gestapelde woningen in 3-4 bouwlagen met ondergronds parkeren, bijvoorbeeld met een 

lift voor senioren.   

Mogelijke andere locaties   

De locatie Ouderkerk Oost is eerder benut voor de tijdelijke huisvesting van het Kofschip  

en wordt in de bestuursopdracht als een te verkennen optie genoemd. Omdat het 

onderdeel uitmaakt van een groter gebied wordt het in deze rapportage wat uitgebreider 

belicht in een zelfstandige paragraaf.  

Bindelwijk  
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Deze locatie komt in beeld vanuit de gedachte dat een sporthal beter zou passen op een 

sportcomplex dan in het centrum van de kern. Voorts leeft er bij de sportverenigingen 

aldaar de wens om vanuit (een intensiever) gebruik deze accommodatie nabij hun 

terreinen te hebben. Daarmee is er dus ook een samenhang met de verdere ontwikkeling 

van Ouderkerk Oost.  

  

Voor wat betreft een eventuele schoolontwikkeling op de kavel kan er worden vastgesteld 

dat deze voldoende groot is voor een dubbele school. Daarbij kan worden overwogen om 

de huidige kinderopvang, muziekschool en bibliotheek bij de nieuwbouw in te passen.   

In geval van herontwikkeling behoort woningbouw overigens ook tot de mogelijkheden. 

Er is een passende invulling met circa 13 eengezinshuizen mogelijk. Daarbij geldt 

eveneens dat de huidige kinderopvang en bibliotheek bij de nieuwbouw zijn in te passen.   

Jacob van Ruisdaelweg  

De locatie Jacob van Ruisdaelweg volgt uit de nadere ruimtelijke analyse van de 

woonkern Ouderkerk a/d Amstel. De locatie ligt centraal, is goed ontsloten en ook na 

realisatie van een school resteert er nog een bruikbare groene ruimte van voldoende 

omvang om als buurtvoorziening te kunnen functioneren. De speelvoorzieningen van de 

nieuwe school kunnen zo ook breder gebruikt worden.  

  

Een dubbele school is goed inpasbaar en de plek voldoet aan de locatiecriteria voor een 

brede school en een IKC. Op het parkeerterrein kan met venstertijden het per auto 

brengen en halen van de kinderen geregeld worden.  

  

Ouderkerk Oost  

Bij deze locatie gaat het er om alvorens tot een mogelijke inpassing te kunnen komen, 

eerst een gebiedsvisie te ontwikkelen. Nu is er sprake van een sportcomplex met voetbal 

en handbalvelden, alsmede een zwembad. Daarnaast in de zone langs de provinciale weg 

een kantoor, een gebouw met kinderopvang en een groot parkeerterrein.   
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De gemeentelijke structuurvisie uit 2007 ziet het in een van de gepresenteerde opties 

nog als een mogelijke woningbouwlocatie. De gemeentelijke keuze voor de verdere 

ontwikkeling van het gebied is van invloed op de logica en de eventuele inpassing van 

een school. Dat geldt ook voor het eventueel verplaatsen van de sporthal Bindelwijk.  

                

Structuurvisie 2007                     Prov. Ruimtelijke Verordening  

De Provinciale Ruimtelijke Verordening ligt als wijziging ter inzage. Voor de nu als 

onbebouwde delen van het als “bestaand stedelijk gebied” aangewezen deel van de 

gemeente geldt dan de Ladder voor duurzame verstedelijking (zoals opgenomen in het 

Besluit ruimtelijke ordening) als een wettelijke verplichting. Binnen dat laatste kader 

kunnen de sportvelden uiteraard ook gehandhaafd blijven. Voor alle nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen zoals woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en andere 

stedelijke voorzieningen moeten de treden van de Ladder worden doorlopen.   

Bij een combinatie van woningbouw en onderwijs kan aan onderstaand model worden 

gedacht. Verdere woningbouw is alleen mogelijk bij het verplaatsen van het 

sportcomplex en is dus zeker op kortere termijn niet realistisch. Derhalve neemt het 

verzorgingsgebied van een school op deze locatie slechts verwaarloosbaar toe.  

  

  

De conclusie is dat een nieuwe school weliswaar goed inpasbaar is, maar dan eigenlijk te 

perifeer ten opzichte van haar verzorgingsgebied ligt en een nadere motivatie in het 
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kader van de ladder duurzaamheid vergt. De huidige sporthal ligt te ver weg om te 

kunnen benutten. Er zal een eigen gymnastiekzaal nodig zijn. De bereikbaarheid vanuit 

de bestaande kern is zodanig dat een (gemeentelijke) investering in nieuwbouw voor een 

KDV/BSO economisch niet verantwoord is.   

  

  

  

Mocht de locatie Bindelwijk voor onderwijs als serieuze optie aan de orde zijn, dan is het 

van belang om na te gaan of een hal in Ouderkerk Oost inpasbaar is. Binnen het gebied 

is er een logische locatie van de juiste grootte om eventueel een sporthal te kunnen 

realiseren. Onderstaand is de locatie in paars weergegeven en met de foto’s daarnaast 

wordt een suggestie van een eenvoudige hal gegeven.   

   

  

5. Financiële beschouwing  

Deze financiële beschouwing hangt uiteraard samen met het programma van de school 

en de mogelijkheden van de diverse locaties. Uit het schoolprogramma volgt de 

investering in de mogelijke nieuwbouw. De locatiekeuze bepaalt mede de verdere kosten 

en de mogelijke opbrengsten volgen dan uit het vast te stellen programma voor de te 

herontwikkelen locaties. Dit wordt hierna verder per onderwerp uitgewerkt.  

  

Kosten & bekostiging  

De investering voor een nieuwe school moet tegenwoordig worden gedekt door een 

voorziening of door de algemene middelen uit de begroting van een gemeente. Veelal 

worden daartoe reserveringen opgebouwd die voortvloeien uit een onderwijsplan en/of 

gerelateerd zijn aan de afschrijvingen op de bestaande gebouwen.  

Het in deze concept rapportage voorziene programma gaat uit van 3.320 m2 BVO. Door 

Interplan is een actuele kostenbegroting gemaakt van de totale investering. Dat wil 

zeggen bouwkosten inclusief:  

- Installaties  

- Bijkomende kosten (o.a. leges)  

- Directiekosten (tevens architect) - Bouwrijp maken en aansluitkosten - BTW.  
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Bij de nu bepaalde omvang vergt het op een investering van ca. € 6.780.000, - inclusief 

BTW. Daarbij moet worden opgemerkt dat bouwprijzen niet stabiel zijn en het nodig zal 

zijn een programma/budget strikt te bewaken bij de uitwerking in het ontwerp van een 

school.    

Dat ontwerp betreft overigens meer oppervlakte dan nodig zou zijn voor alleen de 

onderwijskundig functies. Door het meenemen van de 6 lokalen BSO/KDV alsmede 

spreekruimtes (tevens IKC) en zowel een speelzaal als een gymnastieklokaal neemt de 

omvang toe. In de huidige situatie wordt bij gymnastiek gebruik gemaakt van de 

gemeentelijke sporthal. Deze inkomsten zouden bij nieuwbouw voor de exploitatie van de 

sporthal wegvallen. Voor de BSO/KDV zijn overigens ter dekking huurinkomsten te 

begroten (zie onder opbrengsten).   

Mocht de keuze zijn om alleen nieuwbouw voor het Kofschip te realiseren dan gaat het 

om de bouwkosten van alleen het onderwijsdeel. Bij de berekende 10 leslokalen gaat het 

om een school van ca. 1.420 m2 BVO. De investering daarvoor zal ca. € 2.850.000, - 

bedragen.  

Bij het eventuele besluit tot nieuwbouw zal ook tot de herontwikkeling van de bestaande 

locaties worden besloten. De sloopkosten van de bestaande schoolgebouwen worden in 

de grondexploitaties van deze terreinen verwerkt. Dat wordt hierna onder de betreffende 

paragraaf  verder uitgewerkt.  

Bij de ruimtelijke analyse wordt ook de locatie Bindelwijk betrokken. Mocht dat nuttig zijn 

om verder te onderzoeken, dan moeten de sloop en vervangingskosten in beeld worden 

gebracht. Ter indicatie van nieuwbouw kan voor een hal als getoond bij de verkenning 

Ouderkerk Oost, voor de stichtingskosten worden uitgegaan van € 2.785.000, - ( dus 

inclusief afwerking, inrichting, ontwerp, begeleiding en BTW). Voor de sloopkosten van de 

hal moet dan nog gerekend worden op circa € 290.000, - . Voorts heeft het gehele 

complex (dus inclusief bibliotheek, kinderopvang, muziekschool ed.) nog een boekwaarde 

van € 726.000, -.  

Binnen de begroting van de gemeente Ouder-Amstel is geen zelfstandige 

onderwijsreserve opgenomen. Voor de dekking van de kosten van de mogelijke 

nieuwbouw zijn er naast het inzetten van de algemene reserve nog opbrengsten toe te 

delen. Deze kunnen bestaan uit:  

- Saldo grondexploitaties vrijkomende terreinen  

- Huuropbrengsten BSO/KDV  

- Voorziening groot onderhoud bestaande scholen.  

Bij nieuwbouw van de gecombineerde school komen de terreinen van de bestaande 

scholen vrij. Theoretisch zou er voor het intensiveren op een bestaande locatie gekozen 

kunnen worden, maar uit de ruimtelijke analyse komt naar voren dat deze niet geschikt 

zijn voor deze intensivering en functie als brede school of IKC. Daaruit volgt dat er bij 

nieuwbouw van een dubbele school drie terreinen een andere bestemming kunnen 

krijgen en dat de gemeente kan besluiten de mogelijke grondopbrengsten in te zetten 

om de investering voor de nieuwe school te dekken. Bij nieuwbouw voor alleen het 

Kofschip komt alleen de locatie aan de Kon. Wilhelminalaan vrij. De grondexploitatie 

behorend bij deze locaties wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt.  
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Een deel van het als programma berekende BVO van de nieuwe school behoort niet 

rechtstreeks tot het onderwijskundige programma. Van de investering zou gerelateerd 

aan het aantal lokalen, 6/24e deel aan BSO/KDV/IKC kunnen worden toebedeeld. Deze 

benadering  is gebaseerd op de veronderstelling dat de algemene (gangen, toiletten) en 

specifieke ruimten (vergader, keuken, speelzaal, gymnastieklokaal) ook voor deze 

nietonderwijsfuncties zullen worden gebruikt . Volgens die verhouding zou het om een 

kwart van de investering gaan en dat komt uit op € 1.650.000, -. Voor deze functie zal 

een huur in rekening worden gebracht. Bij de berekening daarvan zou gezien de lage 

rente van een bruto aanvangsrendement van 3% uitgegaan kunnen worden. Dat leidt tot 

een huur van € 50.850, - per jaar. Gerelateerd aan de netto oppervlakte (de specifieke 

ruimtes) en het medegebruik van de andere ruimtes, is dat een marktconforme huur. 

Wellicht is ook het gymnastieklokaal nog in de avonduren te exploiteren, maar dat zal 

weinig tot geen rendement opleveren. Het kan wel een aanvulling zijn op de 

voorzieningen voor de bewoners van de gemeente.  

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestaande 

schoolgebouwen. De regeling is dat de scholen bij overdacht aan de gemeente bruikbaar 

en in goed onderhouden staat moeten worden opgeleverd. Omdat bij de keuze voor de 

realisatie van een nieuwe dubbele school de bestaande gebouwen gesloopt gaan worden, 

is het niet nodig om deze gebouwen op dat kwaliteitsniveau te brengen en daarna aan de 

gemeente te leveren. Dat leidt dan tot een besparing voor het schoolbestuur. Het is 

daarom redelijk een deel van de onderhoudsreserve voor de huidige schoolgebouwen in 

te zetten voor de nieuwbouw. Voor beide scholen tezamen zou het om een bedrag van 

zeker € 200.000, - kunnen gaan. De precieze hoogte van deze voor de nieuwbouw in te 

zetten onderhoudsreserve moet nog nader worden onderzocht en in onderling overleg 

worden vastgesteld.  

Opbrengsten herontwikkeling  

In het kader van dit haalbaarheidsonderzoek is een verkenning van de mogelijke 

grondexploitatie uitgevoerd. Omdat het programma nog definitief moet worden bepaald 

kunnen daar nog wijzigingen in optreden. Ook is in dit verband nog geen nadere studie 

verricht van ondergrondse beperkingen of eventuele hoge kosten van het verleggen van 

leidingen. Om die reden is een vrij hoge post onvoorzien in de berekeningen opgenomen.  

Het programma voor de locaties volgt uit de in deze rapportage opgenomen schetsen. 

Dat laatste hangt samen met de bespreking van de ruimtelijke analyse.   

De herontwikkeling van de drie bestaande schoollocaties levert per locatie een relatief 

bescheiden woonprogramma op. Deze dient gerelateerd te zijn aan de woonvisie en 

rekening te houden met de mogelijkheden op de locatie. Het ligt in de rede om gezien de 

ligging, het type woningen en beperkte aantal, uit te gaan van een herontwikkeling met 

woningbouw in de koopsector. Een globale verkenning van stichtingskosten en van 

prijzen bij gestapeld en grondgebonden woningen laat zien dat gezien de beduidend 

hogere stichtingskosten van gestapelde bouw en de relatief lage dichtheden er geen 

aanleiding is om voor gestapeld te kiezen. Bij de locatie Kon. Wilhelminalaan zou ook van 

een appartementengebouw uitgegaan kunnen worden, de grondopbrengsten zullen 

echter ondanks het hogere aantal woningen op hetzelfde niveau als bij de optie met 

eengezinshuizen liggen. Daar is om die reden geen afzonderlijke berekening van 

gemaakt.  

Per woning zou op dit moment  een gemiddelde grondquote van  € 240.000, - haalbaar 

kunnen zijn. In de onderstaande overzichten zijn de begrote kosten en opbrengsten per 
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locatie vermeld. De plankosten (projectbegeleiding), de post onvoorzien en de 

renteverliezen zijn in het totaaloverzicht meegenomen. Binnen de post onvoorzien zal 

ook de mogelijke planschade moeten worden opgelost.  

  

Het Kofschip  

Oppervlakte terrein: 3.431 m2  

Kosten  

Sloop      €   111.000, -  Bouwrijp     €     86.000, -  

  Inrichting openbaar       €    123.000, -  

 Subtotaal        €    320.000, -  

 Voorbereiding en toezicht     €      48.000, -  

 Totaal         €    368.000, -  

Opbrengsten  

  Grondgebonden 12x      € 2.880.000, -  

Saldo            € 2.512.000, -  

  

  

De Amstelschool  

Oppervlakte terrein: 4.308 m2  

Kosten  

 Sloop          €   116.000, -  

  Bouwrijp         €   107.000, -  

 Inrichting openbaar    €   154.000, -  Subtotaal    €    377.000, -  

  Voorbereiding en toezicht     €     57.000, -  

  Totaal         €   434.000, -  

Opbrengsten  

  Grondgebonden 13x       € 3.120.000, -   

Saldo            € 2.686.000, -  

  

Kon. Wilhelminalaan (Kofschip)  

Oppervlakte terrein: 2.194 m2  

Kosten  

 Sloop          €   119.000, -  

  Bouwrijp         €     55.000, -  

  Inrichting openbaar       €     79.000, -  
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  Subtotaal        €   253.000, -  

  Voorbereiding en toezicht     €     38.000, -  

  Totaal         €   291.000, -  

Opbrengsten  

  Grondgebonden 10x      € 2.400.000, -  

Saldo            € 2.109.000, -  

  

Met deze gegevens kan het resultaat van de grondexploitatie voor de drie bij de 

nieuwbouw van een dubbele school vrijkomende locaties worden berekend. Per locatie is 

er een saldo bepaald dat in totaal uitkomt op € 7.307.000, -. Bij de feitelijk ontwikkeling 

van deze locaties moet rekening worden gehouden met posten als risico en onvoorzien, 

maar ook met de kosten van het opstellen van de plannen, de begeleiding van de 

herontwikkeling & selectie marktpartijen, de communicatie ed.   

Naast deze optie is ook de optie van alleen nieuwbouw op de eigen locatie van het 

Kofschip uitgerekend. In die situatie kan alleen de locatie aan de Kon. Wilhelminalaan tot 

herontwikkeling komen.   

De resultaten van deze berekeningen zijn op de volgende pagina weergegeven.  

  

Herontwikkeling van de drie locaties:  

  

Saldo            

Af:  

 € 7.307.000, -   € 7.307.000, -  

 Risico en onvoorzien 15%     €  1.096.000, -   

 Renteverliezen        €     365.000, -    

Plankosten en projectbegeleiding   €     200.000, -   

 Totaal         €  1.661.000, -   € 1.661.000, -  

Resultaat          

  

  

      € 5.646.000, -   

Bij herontwikkeling van alleen de Kon. Wilhelminalaan:  

  

Saldo            €  2.109.000, -   

Af:  

Risico en onvoorzien 15%   €     315.000, - Renteverliezen    €     

100.000, -   

 Plankosten en projectbegeleiding   €       50.000, -  

€ 2.109.000, -  
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 Totaal         €     465.000, -   €   465.000, -  

Resultaat                € 1.644.000, -   

  

Indien we dit resultaat afzetten tegen de stichtingskosten van de scholen (€ 6.780.000, - 

versus € 2.850.000, -) geldt voor beide opties een tekort en dat het tekort bij de 

realisatie van een enkele school iets hoger ligt dan bij een dubbele school.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Overwegingen & keuzes  

De in dit verband gemaakte verkenningen geven aan dat de bestaande locaties niet 

geschikt zijn om het gehele onderwijsprogramma ca. te realiseren. Daarvoor zijn wel 

enkele nieuwe locaties in beeld gebracht. Welke keuzes gemaakt moeten en kunnen 

worden gemaakt, hangt sterk samen met de verschillende verantwoordelijkheden en de 

afwegingen op het vlak van onderwijs, ruimtelijke inrichting en financiën.  

Beleidsmatig streeft de gemeente Ouder-Amstel naar een optimalisatie van het onderwijs 

en de integratie van kinderopvang en begeleiding in de pedagogische aanpak (=IKC). 

Daar horen passende gebouwen op de juiste locaties bij. De gemeente is financieel 

verantwoordelijk voor de gebouwen en zal in dit geval een besluit moeten nemen over 

het al dan niet realiseren van een nieuwe school, het daarbij behorende programma en 

de financiering. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en het 

onderhoud van deze gebouwen en uiteraard voor het onderwijskundig programma. Ook 

de Amstelland Onderwijsgroep streeft bij een nieuwe school naar een IKC. 

Buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf vallen onder een ander, zelfstandig 

regime. Daar zijn diverse partijen voor in de markt.  

Allereerst zal moeten worden vastgesteld of de scholen aan vervanging toe zijn. De 

Amstelschool is bouwtechnisch en onderwijskundig in goede staat. Er is vanuit de school 

dus geen directe aanleiding om nieuwbouw te overwegen. Bij het Kofschip is ondanks het 

uitgevoerde reguliere onderhoud een forse aanpassing noodzakelijk. Dat betreft  

minimaal een ingrijpende verbouwing/renovatie en een uitbreiding om de dislocatie 

Koningin Wilhelminalaan te kunnen opheffen. Bij de bijbehorende substantiële investering 

is in ieder geval de vraag aan de orde of de investering wel opweegt tegen het te behalen 

resultaat (bouwkundig en onderwijskundig) en of nieuwbouw geen betere optie is. Bij een 

combinatie van beide scholen naar een dubbele school zijn er onderwijskundig en 
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praktisch (als bijvoorbeeld opvang van fluctuaties in het leerlingenaantal) meer 

mogelijkheden.   

Dit betekent dat er voor de gemeente en het schoolbestuur drie opties zijn:  

- IKC als dubbele school  

- Nieuwbouw alleen Kofschip (en sub als IKC)  

- Niets doen (alleen renovatie Kofschip).  

De huidige locaties zijn te klein voor de optie IKC als dubbele school. Bij nieuwbouw van 

alleen het Kofschip is haar huidige locatie niet geschikt als IKC. Feitelijk is het een via 

woonerven te bereiken buurtschool. Op een dergelijke locatie ligt een extra investering  

met publieke middelen voor meer dan het puur onderwijskundige, niet voor de hand. Het 

bijbouwen om de dislocatie op te heffen is wel te overwegen. De locatie Wilhelminalaan is 

groot genoeg voor alleen het Kofschip en ligt weliswaar meer openbaar toegankelijk, 

maar het verleden heeft uitgewezen dat het halen en brengverkeer niet in deze straten 

verwerkt kan worden. Het is derhalve geen geschikte locatie voor eventuele nieuwbouw 

van het Kofschip. Niets doen betekent of het in stand houden en renoveren van beide 

locaties of een renovatie en intensivering (samenvoeging) op de huidige locatie van het 

Kofschip. Er is geen aanleiding om dan een andere locatie te zoeken.  

Voor de optie nieuwbouw als IKC (en dubbele school) moet er omdat de huidige locaties 

te klein zijn, naar een nieuwe locatie worden gezocht. Bij nadere analyse van de 

woonkern blijken er drie locaties te zijn die groot genoeg zijn en ook goed te bereiken 

zijn. Het gaat om de locaties:  

- Ouderkerk Oost -  Jacob van Ruisdaelweg  

- Bindelwijk.  

De locatie Ouderkerk Oost ligt vanuit de invalshoek positionering/spreiding niet erg voor 

de hand. Het is een perifere locatie en een groot deel van haar verzorgingsgebied ligt op 

meer dan een redelijk te achten 800 meter. Overigens is er vanuit het verleden ervaring 

met deze locatie en de bijbehorende afstanden. Er moeten echter bij de noodzakelijke 

investeringen goede redenen zij om voor een suboptimale locatie te kiezen.   

Bij de locatie Bindelwijk geldt dat deze mogelijkheid tevens meerkosten en een extra 

organisatorische opgave met zich mee zal brengen. Voor de verplaatsing van de sporthal 

is op de locatie Ouderkerk Oost een passende ruimte. Ook zou het zo tegemoet kunnen 

komen aan de wensen van de sportclubs aldaar. Overigens is er in meer modellen een 

relatie met deze sporthal, want de beide scholen gebruiken op dit moment de hal voor 

gymnastiekles en betalen daar een huur voor die onderdeel uitmaakt van de huidige 

exploitatie van de hal. Op jaarbasis gaat het om ongeveer € 15.000, -. Anders dan bij de 

nieuwe scholen in Duivendrecht liggen de huidige scholen en nieuwbouwopties, echter 

niet aanpalend. Bij een keuze voor nieuwbouw op Ouderkerk Oost, of het verplaatsen 

van de sporthal naar die locatie is een gymnastiekzaal in het nieuwbouwprogramma 

nodig. Bij de analyse van het programma voor nieuwbouw kwam naar voren dat in dit 

geval bij een dubbele school van een speellokaal en een gymnastiekzaal kan worden 

uitgegaan. Zonder gymnastiekzaal zouden er twee speellokalen nodig zijn, het verschil in 

kosten is dan niet zo groot en een gymnastiekzaal in een IKC is een belangrijke kwaliteit 

voor de functie KDV/BSO.  
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De locatie Jacob van Ruisdaelweg volgt uit de nadere ruimtelijke analyse van de 

woonkern Ouderkerk a/d Amstel. Deze in een groene zone gelegen locatie is echter niet 

zondermeer als een bouwlocatie te beschouwen. Het vergt een zorgvuldige motivatie en 

communicatie met omwonenden. De locatie ligt centraal, is goed ontsloten en ook na 

realisatie van een school resteert er nog een bruikbare groene ruimte van een redelijke 

omvang om als buurtvoorziening te kunnen functioneren. De bij een nieuwe school 

behorende speelvoorzieningen kunnen zo ook buiten schooltijd door de kinderen uit de 

buurt worden gebruikt en maken dan deel uit van de buurtvoorziening.  

In schema zou de volgende waardering aan de locaties kunnen worden toegekend:  

  

Locatiekeuze        IKC/Dubbel     IKC/Kofschip      

  
Ouderkerk Oost       +    +      
Jacob van Ruisdaelweg      +++    +++      
Bindelwijk        ++    ++      
Huidige locatie(s)      ---    ---      

  

  

Er dient echter ook naar de kosten en mogelijke opbrengsten te worden gekeken. Dat is 

in het schema op de volgende pagina verwerkt.  

  

Waardering vanuit het financiële perspectief:  

  
Kosten & saldo GREX      IKC/Dubbel     IKC/Kofschip      

  
Ouderkerk Oost       +    -      
Jacob van Ruisdaelweg      +++    +      
Bindelwijk        --    ---      
Huidige locatie(s)      nvt    nvt/--      

  

  

De verkenning van de  grondexploitatie van de bij de integrale nieuwbouw van de 

scholen vrijkomende locaties laat zien dat er bij nieuwbouw van een IKC op de 

investering een tekort van ruim € 1 miljoen  is te verwachten. Voor het KDV/BSO deel 

zijn echter opbrengsten te begroten die dat tekort kunnen dekken.   

Het betrekken van de locatie Bindelwijk als mogelijke nieuwbouwoptie betekent een 

ruimtelijk gezien goede ingreep voor de kern Ouderkerk a/d Amstel met echter 

substantiële extra investeringskosten vanwege de sloop en nieuwbouw, alsmede de 

inbreng van een nog geldende boekwaarde. Daar komt bovendien nog een 

planningsaspect bij. Er zal eerst in een nieuwe hal voorzien moeten worden.  

 Zo zijn er meerdere keuzes aan de orde die hierna kort worden toegelicht.   

  

Keuzes  

De volgende onderwerpen komen bij de bestuurlijke behandeling van de eindrapportage  

aan de orde:  

a. Afweging nieuwbouw of renovatie van het Kofschip  
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b. Afweging alleen nieuwbouw van het Kofschip of nieuwbouw dubbele school  

c. Rol van de gemeente bij een IKC  

d. Locatiekeuze   

e. Financiële consequenties  

De verwachting is dat de kosten van de renovatie van het Kofschip meer dan 50% van de 

kosten van nieuwbouw zullen bedragen. In dat geval dient voor nieuwbouw te worden 

gekozen. Dat zal echter nog in een renovatieonderzoek moeten worden vastgesteld.  

Nieuwbouw van alleen het Kofschip (ad b) is financieel niet aantrekkelijker dan 

nieuwbouw voor een dubbele school, omdat bij nieuwbouw voor het Kofschip haar 

bestaande locatie zal worden benut en alleen de locatie Kon. Wilhelminalaan vrijkomt 

voor nieuwbouw. Het gevolg is dat bij die optie de bouwkosten lager zijn, maar er 

beduidend minder opbrengsten zijn te genereren.  

Een IKC (ad c) beschikt over een geïntegreerd kinderdagverblijf en buitenschoolse 

opvang. Dat programma valt buiten de onderwijsfinanciering. Het stelt ook 

randvoorwaarden aan de locatie. Indien het onderdeel is van het complex dan kan een 

externe organisatie voor de kinderopvang dat deel niet zelf bouwen en exploiteren. Dat 

betekent dat een IKC alleen mogelijk is indien de gemeente verhuurder en risicodrager 

is. Overigens is een geïntegreerde optie wel efficiënter in ruimtebeslag 

(gemeenschappelijk gebruik ruimten) en daardoor in de totale kosten.  

Voor wat betreft de mogelijke locaties (ad d) vallen de bestaande locaties voor een 

dubbele school af, ze zijn te klein. Ouderkerk Oost is wat te perifeer ten opzichte van het 

verzorgingsgebied en gezien haar ligging en de ontsluiting is het investeren in een 

nieuwbouw voor een KDV/BSO daar uit economisch oogpunt niet verantwoord. Er zijn 

twee locaties met een goede ligging en een passende grootte: Bindelwijk en de Jacob van 

Ruisdaelweg.  
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Bindelwijk                  Jacob van Ruisdaelweg  

Op de locatie Bindelwijk kunnen bij sloop van de sporthal (Nb kosten) de bibliotheek, de 

muziekschool, de spreekkamers en de kinderopvang gehandhaafd blijven.   

De locatie Jacob van Ruisdaelweg zou net passen, maar vergt vanwege haar ligging ook 

een zorgvuldige maatschappelijke afweging.  

Bij de financiële aspecten (ad e) gaat het om de stichtingskosten voor een nieuw 

schoolcomplex (circa € 6.780.000, -), het resultaat van de grondexploitatie (nu begroot 

op € 5.646.000, -), de bijdrage van het schoolbestuur en de huurinkomsten van het 

KDV/BSO deel.   

Een keuze voor de locatie Bindelwijk betekent sloop en nieuwbouw van de hal (raming     

€ 3.075.000, -) en het ondervangen van de huidige boekwaarde (voor het hele complex  

€ 726.000, -). Nb het huidige exploitatietekort op de hal bedraagt ongeveer € 300.000, 

De locatie Ouderkerk Oost biedt wel meer exploitatiemogelijkheden, maar ook een 

hogere afschrijving door de nieuwe investeringen. Dit dient nog nader te worden 

verkend.   

Na de discussie over deze vijf hoofdonderwerpen en een eventuele keuze voor 

nieuwbouw kan een verdere analyse en uitwerking volgen. Een eerste overzicht daarvan 

is hierna in de slotparagraaf opgenomen.  

  

Tot slot  

Bij de keuze voor nieuwbouw komen daarna de volgende aspecten in beeld:  

- afspraken maken met het schoolbestuur (ook over haar financiële bijdrage)  
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- besluit saldo GREX in te zetten voor nieuwbouw  

- dekking overige kosten (Nb sporthal Bindelwijk)  

- starten participatie & maatschappelijk proces  

- het vaststellen van de locatie voor de nieuwbouw van de school  

- leerlingenprognose herijken  

- verder uitwerken van het PVE van het gebouw   

- ambitie duurzaamheid  

- huurinkomsten & huurder (KDV/BSO) bepalen  

- het vaststellen van de bouwenveloppen en programma voor de vrijkomende 

locaties  

In het kader van het risico management is het van belang om bij de keuze van 

nieuwbouw, parallel aan de ontwikkeling van de school, de bestemming voor het kosten 

dragende programma planologisch zeker te stellen. Voorts is de wijze van selecteren van 

marktpartijen voor de ontwikkeling van de woningbouwprogramma’s een belangrijk 

aandachtspunt.  

  

  



1 Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 2 Verkennend onderzoek 2onder1dak huidige schoollocaties en Bindelwijk (2019).pdf 
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Samenvatting 
 
Medio 2016 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden om de 
basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool in Ouderkerk aan de Amstel onder te brengen 
in een nieuw te realiseren Integraal Kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening waarin 
organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal voor 
kinderen (0-12 jaar) worden samengevoegd onder één dak. In dat onderzoek zijn drie 
nieuwe locaties onderzocht als potentiële locatie voor een nieuw te bouwen IKC. Ook zijn de 
gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de parkeerdruk in beeld gebracht. 
 
Vervolgens heeft het college van B en W eind 2018 opdracht gegeven aanvullend onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden het IKC te realiseren op één van de huidige schoollocaties of 
op de locatie van sporthal Bindelwijk. Bij de laatste locatie is het van belang de gevolgen 
voor de maatschappelijke partners en gebruikers van de sporthal te betrekken in het 
onderzoek. 
 
Dit onderzoek gaat uit van een IKC met een omvang van 2.537 m2 bruto vloeroppervlakte en 
daarnaast 1.000 m2 buitenruimte. Daarbij wordt uitgegaan van het huidige totale aantal 
leerlingen van beide scholen (405), 32 peuters en 8 baby’s/dreumesen. Aan de hand van 
deze gegevens is de ruimtelijke inpasbaarheid op de genoemde locaties onderzocht waarbij 
ook de gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de parkeerdruk globaal inzichtelijk zijn 
gemaakt. Indien in een later stadium blijkt dat er extra behoefte is aan ruimten voor 
kinderdagopvang en/of andere kindvoorzieningen, dient dit te worden meegenomen in een 
vervolgonderzoek.  
 
Locatie Bindelwijk 
Op de locatie Bindelwijk lijkt het mogelijk de huidige sporthal te handhaven en de bestaande 
ruimten voor maatschappelijke voorzieningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw 
waarin zowel het IKC als de maatschappelijke voorzieningen worden ondergebracht. In dat 
geval zal de nieuwbouw uit drie bouwlagen bestaan. Wel moeten de gevolgen voor de 
verkeersafwikkeling en de parkeerdruk nog worden onderzocht. Daarnaast zal in een 
vervolgonderzoek de praktische en bouwtechnische haalbaarheid moeten worden 
onderzocht. 
 
Locatie Het Kofschip 
De huidige locatie van Het Kofschip is alleen geschikt voor realisatie van het IKC als het 
bestemmingsplan zodanig wordt gewijzigd dat het mogelijk wordt twee bouwlagen te 
realiseren. De extra (36) parkeerplaatsen die aangelegd dienen te worden om de 
parkeerdruk voor een IKC op te vangen, vragen meer aandacht. Een concrete oplossing 
hiervoor is niet voorhanden.  
 
Locatie Amstelschool 
Op de huidige locatie van de Amstelschool is het eveneens mogelijk binnen de kaders van 
het bestemmingsplan een IKC met het gewenste programma te realiseren. Net als bij de 
locatie Het Kofschip is geen concrete oplossing voorhanden voor de aanleg van extra (36) 
parkeerplaatsen.  
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De verschillende scenario’s zijn in onderstaande matrix per onderdeel weergegeven:  
 

 Ruimtelijke 
inpasbaarheid 

Parkeer-situatie 
Verkeers-
afwikkeling 

Kosten 

Scenario 1: locatie Bindelwijk 

1a: realisatie IKC + sloop en 
verplaatsing sporthal + 13 
eengezinswoningen 

+ + ++ -- 

1b: realisatie IKC en handhaven 
sporthal (wel of niet inclusief 
maatschappelijke voorzieningen) 

+ +/-* ++ +/- 

1c: realisatie IKC en sportzaal (wel 
of niet inclusief maatschappelijke 
voorzieningen) 

++ + ++ -- 

 
Scenario 2: huidige schoollocaties   

  

2a: realisatie IKC op huidige locatie 
Het Kofschip 

+/- -- +/- +/- 

2b: realisatie IKC op huidige locatie 
Amstelschool 

+/- -- +/- +/- 

* Het is de verwachting dat alleen in bepaalde gevallen (zoals grote sportevenementen i.c.m. met ouderavonden/kerkdienst) 
de parkeersituatie lastig is, vandaar de +-.   
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en context 
In 2016 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden om vervangende 
nieuwbouw te realiseren voor de basisschool Het Kofschip en de Amstelschool. Beide 
scholen maken onderdeel uit van onderwijsgroep Amstelland. Dit onderzoek volgde op een 
eerdere toezegging van het college van B en W aan onderwijsgroep Amstelland om binnen 
een periode van vijf jaar nadat een eerder plan voor nieuwbouw in Ouderkerk Oost niet door 
is gegaan, opnieuw te gaan kijken naar mogelijkheden voor nieuwbouw voor deze scholen. 
Daarnaast is met de onderwijsgroep Amstelland besproken dat twee locaties voor de school 
Het Kofschip niet wenselijk zijn. Bovendien voldoet de huidige staat van Het Kofschip niet 
aan de huidige normen van onderwijshuisvesting.  
 
Onderwijsgroep Amstelland heeft de ambitie om de twee scholen te transformeren naar één 
school met meerdere onderwijsconcepten en integratie van kinderopvang, voor- en 
naschoolse opvang. Deze ambitie sluit aan op het Beleidsplan Onderwijs 2016 – 2020 waarin 
de ontwikkeling van zogenaamde Integraal Kind Centrum (IKC’s) wordt gestimuleerd.  
 

1.2 Onderzoeksgeschiedenis 
Eind 2016 heeft Van Riezen Consult BV (hierna: Van Riezen) de eindrapportage van het 
‘Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw voor Het Kofschip en de Amstelschool’ gepresenteerd, 
zie bijlage 1. De onderzoeksresultaten zijn begin 2017 voorgelegd aan het college. In het 
rapport zijn drie locaties benoemd waar een nieuwe school gebouwd zou kunnen worden 
met een beeld van de kosten bij elk scenario. Het college heeft op dat moment een voorkeur 
uitgesproken voor de locatie Bindelwijk zonder de andere alternatieven direct af te wijzen. 
 
Daarbij heeft het college besloten een kort onderzoek te doen naar de verkeerskundige 
gevolgen van de voorgestelde situatie bij de Bindelwijk indien daar een IKC zou worden 
gerealiseerd. Dit verkeerskundig onderzoek is eveneens uitgevoerd door Van Riezen in 
samenwerking met de gemeente. 
 
De uitkomsten hiervan zijn besproken met het college en riepen extra vragen op over 
gevolgen voor omgeving en kosten. De conclusie was dat een nader en groter 
verkeerskundig onderzoek nodig was. De opdracht van het college was om in samenhang 
met het verkeerskundig onderzoek naar het centrum van Ouderkerk ook een onderzoek te 
doen naar de verkeerskundige gevolgen voor alle drie genoemde potentiële schoollocaties 
uit het onderzoek. 
 
De uitkomsten van dit onderzoek door Goudappel Coffeng zijn medio 2018 besproken door 
het (inmiddels nieuwe) college. Daaruit is op hoofdlijnen naar voren gekomen dat de locatie 
Ouderkerk Oost vanwege de verkeersbewegingen en de ligging/locatie (de afstand ten 
opzichte van de leerlingenherkomst) afvalt. Ook de locatie aan de Jacob van Ruisdaelweg is 
om meerdere redenen, waaronder niet bouwen in het groen, afgevallen. De 
verkeerskundige gevolgen voor de locatie Bindelwijk lijken mee te vallen en vooralsnog 
behoudt deze locatie de voorkeur van het college. Wel heeft het college een aantal 
aanvullende vragen gesteld over de gevolgen van het bouwen van de school op de locatie 
Bindelwijk. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in een nieuwe uitvraag voor vervolgonderzoek.  
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1.3 Onderzoeksvraag college van B en W 
Op 11 december 2018 heeft het college de volgende uitgangspunten geformuleerd waar de 
uiteindelijke schoollocatie aan moet voldoen: 
 

 Er is voldoende ruimte voor een IKC: onderwijs en kinderopvang op één locatie, 
waarbij gebouwd wordt alsof er sprake is van één school. 
 

 Verkeerstechnische gevolgen zijn beperkt of er kan een oplossing worden 
gerealiseerd.  

 
 Bestaande maatschappelijke/sport functies blijven zoveel mogelijk bestaan. Indien 

functies moeten wijken, zijn er alternatieven of worden deze gecreëerd.  
 

 Er wordt gekozen voor de meest voordelige optie die voldoet aan bovenstaande 
uitgangspunten, waarin de opbrengst van vrijvallende huidige locaties wordt 
meegenomen. 

 
Het college acht vooralsnog twee scenario’s denkbaar; de locatie Bindelwijk is het eerste 
scenario en in het tweede scenario wordt één van de twee huidige schoollocaties gebruikt. 
Tevens is de variant Van Riezen (2016) met betrekking tot de Bindelwijk toegevoegd in dit 
haalbaarheidsonderzoek. Het scenario ‘locatie Bindelwijk’ kent daarmee drie varianten en 
het scenario ‘huidige schoollocatie’ kent twee varianten:  
 

1.3.1 Scenario 1: locatie Bindelwijk 
Variant 1a: realisatie IKC + sloop en verplaatsing sporthal  
In deze variant, opgesteld door Van Riezen in 2016, wordt een IKC gerealiseerd en de 
sporthal gesloopt. Deze zou dan kunnen worden verplaatst naar bijvoorbeeld Ouderkerk-
Oost. Het IKC bevat in deze variant, in tegenstelling tot de varianten 1b en 1c, een 
gymlokaal.  
 
Variant 1b: realisatie IKC en handhaven sporthal  
Onderzoek of het mogelijk is om op deze locatie een IKC te bouwen met behoud van de 
sporthal. Kunnen alle huidige maatschappelijke voorzieningen in de Bindelwijk behouden 
blijven bij deze opdracht? Het verplaatsen van de maatschappelijke voorzieningen wordt in 
een aparte paragraaf toegelicht.  
 
Variant 1c: realisatie IKC en sportzaal 
Onderzoek of het mogelijk is op deze locatie een IKC te bouwen met een sportzaal die 
tevens gebruikt wordt door de lokale sportverenigingen. Wat kan er aan sport in het geval 
van een sportzaal behouden blijven in Ouderkerk en welke onderdelen zullen verplaatst 
moeten worden naar een eventueel nieuw te bouwen sporthal elders in de gemeente? Het 
verplaatsen van de maatschappelijke voorzieningen wordt in een aparte paragraaf 
toegelicht. 
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1.3.2 Scenario 2: huidige schoollocaties 
Variant 2a: realisatie IKC op huidige locatie Kofschip 
Is het mogelijk om op de huidige locatie van het Kofschip een IKC te bouwen die voldoet aan 
de opdracht. Wat zijn de gevolgen voor de bouw (hoogte), de omgeving, de verkeerssituatie 
en de kosten? 
 
Variant 2b: realisatie IKC op huidige locatie Amstelschool 
Is het mogelijk om op de locatie van de Amstelschool een IKC te bouwen die voldoet aan de 
opdracht. Wat zijn de gevolgen voor de bouw (hoogte), de omgeving, de verkeerssituatie en 
de kosten? 
 
In totaal zijn er dus vijf varianten denkbaar. Voor elke variant dienen de volgende aspecten 
in beeld te worden gebracht: 
 

 Onderzoek in overleg met de onderwijsgroep Amstelland of de genoemde aantallen 
leerlingen uit het eerste onderzoek nog actueel zijn en of dit nog gevolgen heeft voor 
de permanente ruimtebehoefte van de school en het te realiseren totale 
programma. 
 

 Onderzoek wat de gevolgen zijn voor de (bouw)kosten zoals genoemd in het 
onderzoek uit 2016 als gevolg van de stijgende bouwkosten in de markt. 

 
 Geef bij elke te onderzoeken variant op hoofdlijnen de kosten aan voor zowel het 

bouwen van een school als iedere andere consequentie zoals verplaatsen sport of 
maatschappelijke onderdelen. 
 

Het college heeft nadrukkelijk aangegeven dat het onderzoek zich niet uitsluitend hoeft te 
richten op de genoemde varianten. Een eventueel afwijkende variant moet wel voldoen aan 
de gestelde uitgangspunten. Ook moeten de algemene aspecten zoals hierboven vermeld in 
beeld worden gebracht. 
 

1.4 Leeswijzer 
Het tweede hoofdstuk betreft de berekening van het IKC-programma dat moet worden 
gerealiseerd en de onderbouwing daarvan. De onderzoeksvragen worden in hoofdstuk 3 en 
4 beantwoord waarbij hoofdstuk 3 betrekking heeft op de Bindelwijk-locatie en hoofdstuk 4 
op de huidige schoollocaties.  
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2. Programma ‘IKC Kofschip / Amstelschool’ 
 

 

2.1 Beleidsmatige uitgangspunten IKC 
Het beleids- en activiteitenplan Onderwijs Ouder-Amstel 2016-2020 is onder meer gericht op 
het faciliteren van brede samenwerking en het delen van accommodaties door scholen en 
kinderopvang, ten behoeve van een optimaal opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen. 
Daarbij wordt één gezamenlijke pedagogische visie en een eenduidige aansturing 
geambieerd. Een fysiek Integraal Kindcentrum (IKC) waarin zowel kinderopvang en onderwijs 
is ondergebracht, draagt bij aan deze ambitie.  
 
De intentie van Onderwijsgroep Amstelland om Het Kofschip en de Amstelschool te 
transformeren naar één school met meerdere onderwijsconcepten waarbij kinderopvang, 
voor- en naschoolse opvang worden geïntegreerd, sluit naadloos aan op het onderwijsbeleid 
van de gemeente Ouder-Amstel.   

 

2.2 Huidige gegevens scholen 

 

2.2.1 Het Kofschip 
Het Kofschip is gevestigd in een hoofdlocatie (Turfstekerspad 1) en in een dependance 
(Koningin Wilhelminalaan 2). De school telde volgens cijfers van het Ministerie van 
Onderwijs op 1 oktober 2018 in totaal 204 leerlingen. Op de hoofdlocatie zijn twee lokalen 
als ruimte voor buitenschoolse opvang (BSO) ingericht en daarnaast is één lokaal specifiek 
ingericht voor peuterdagopvang. In de dependance is één lokaal ingericht als BSO-ruimte, 
daarnaast wordt ook een gemeenschappelijke ruimte en de speelzaal gebruikt als BSO-
ruimte.  
 

2.2.2 Amstelschool 
De Amstelschool is gevestigd in een hoofdlocatie (Reijgershof 4). De school telde volgens 
cijfers van het Ministerie van Onderwijs op 1 oktober 2018 in totaal 201 leerlingen. Eén 
lokaal is ingericht als BSO-ruimte, daarnaast worden een gemeenschappelijke ruimte en de 
speelzaal ook gebruikt als BSO-ruimte. Daarnaast is één lokaal specifiek ingericht voor een 
peuterspeelgroep. 
 

2.3 Omvang gebruik kinderopvangpartner 
Het primaat voor het kiezen van de kinderdagopvangpartner ligt bij de Onderwijsgroep 
Amstelland. De gemeente heeft daarin geen formele rol.  
Op dit moment biedt ‘Tante Kaatje’ BSO aan in beide scholen. Momenteel is een 
peuterspeelgroep gevestigd in de Amstelschool voor drie ochtenden per week (8.30 – 11.45 
uur) en wordt dagelijks peuterdagopvang aangeboden in Het Kofschip (8.00 – 18.30 uur). In 
de beoogde situatie waarbij beide scholen fysiek opgaan in één IKC, is naar verwachting een 
behoefte aan BSO voor 100 tot 150 kinderen. Verder wordt aangenomen dat voor 32 
peuters een exclusieve ruimte moet worden ingericht als peuterspeelzaal en 
peuterdagopvang. In dit onderzoek wordt rekening gehouden met de opvang van één groep 
0 tot 2-jarigen (8 kinderen). Indien er extra opvang van de allerjongste kinderen (0 – 2 jaar) 
in het IKC  gaat plaatsvinden, zal dat van invloed zijn op het ruimtelijk programma. 
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2.4 Globale omvang programma 
Beide scholen telden op 1 oktober 2018 gezamenlijk 405 leerlingen hetgeen resulteert in 
een ruimtebehoefte van 2.237 m2 bvo. Daarbij wordt eenmaal uitgegaan van een vaste voet 
van 200 m2. Voor het bepalen van de ruimtebehoefte worden de samenwerkende scholen 
dus als één school beschouwd. Formeel heeft een school met een dergelijke omvang recht 
op 600 m2 verhard buitenterrein. De ervaring leert dat dit aantal te laag is en daarnaast fors 
kleiner dan de omvang van de huidige schoolpleinen. Net als in het rapport van Van Riezen 
(2016), wordt daarom een minimale omvang van 1000 m2 geadviseerd.  
 
Het is redelijk en billijk te veronderstellen dat de exclusieve ruimte voor BSO slechts een 
beperkte omvang heeft. Onderwijsgroep Amstelland onderschrijft deze veronderstelling. Er 
zijn mooie en praktische oplossingen voorhanden waarbij een klaslokaal in enkele minuten 
kan worden getransformeerd tot BSO-ruimte. De exclusieve ruimte zou zich dan kunnen 
beperken tot magazijnruimte en eventueel stafruimte. Dit zogenaamde dubbelgebruik 
impliceert wel goed ontwerpen van geschikte ruimten in de school waar leerkrachten 
kunnen werken, aangezien leerkrachten doorgaans gewend zijn in ‘hun’ groepsruimte te 
werken na schooltijd.  
 
Voor de kinderdagopvang is wel exclusieve ruimte noodzakelijk. De omvang hiervan is 
wettelijk vastgelegd en bedraagt 3,5 m2 netto vloeroppervlak per kind. Een vuistregel voor 
de omrekening naar bruto vloeroppervlakte is de factor 1,4. Dat betekent dat 32 peuters en 
8 baby’s/dreumesen een ruimtebehoefte van (40 x 3,5 x 1,4) 196 m2 bvo genereren. Inclusief 
stafruimten, sanitaire ruimten, slaapruimten en een eigen pantry voor het deel waarin de 
kinderdagopvang is gehuisvest, zal er globaal 300 m2 bvo benodigd zijn. 
 
Het globaal berekende totale programma voor het IKC komt dan uit op: 
 
School:   2.237 m2 
Kinderopvangpartner:     300 m2 

    2.537 m2 

 

Daar komt dus nog 1.000 m2 bij voor de buitenruimte inclusief de buitenruimte voor de 
kinderdagopvang. In deze vierkante meters is nog geen rekening gehouden met 
parkeervoorzieningen. 

 
De hier genoemde aantallen vierkante meters bvo zijn gebaseerd op het huidige 
leerlingenaantal van beide scholen (samen 405 leerlingen), op een aantal van 32 peuters en 
op acht 0 tot 2-jarigen. Er wordt nog een prognose opgesteld van het verwachte verloop van 
het aantal leerlingen van de samengevoegde school.  
 

2.4.1 Vergelijking omvang programma in eindrapportage Van Riezen 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat de benodigde oppervlakte van het buitenterrein 
exact overeenkomt met de omvang die Van Riezen in haar eindrapportage heeft 
opgenomen. 
 
Voor wat betreft het programma van het IKC gaat Van Riezen uit van 3.320 m2 bvo. Dat is 
fors hoger dan de 2.537 m2 uit de vorige paragraaf. Het verschil is echter goed te verklaren. 
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Ten eerste gaat Van Riezen in het programma van het IKC uit van een geïntegreerde gymzaal 
waarmee plm. 400 m2 bvo is gemoeid. In dit onderzoek is het behouden van een 
gymnastiekvoorziening op de Bindelwijk-locatie een uitgangspunt, daarom wordt in dit 
ruimtelijk programma niet langer uitgegaan van een gymzaal. Daarnaast gaat Van Riezen uit 
van vier exclusieve lokalen voor BSO terwijl in paragraaf 2.3 wordt gesteld dat BSO in 
beginsel geen exclusieve ruimte nodig heeft. BSO-ruimten en onderwijsruimten worden 
namelijk per definitie niet simultaan gebruikt waardoor dubbelgebruik van dezelfde ruimte 
goed mogelijk is. Zoals eerder gesteld onderschrijft Onderwijsgroep Amstelland dit 
uitgangspunt. Daarmee is tevens een verschil van plm. 420 m2 bvo verklaard. 
 
Van Riezen is uitgegaan van een situatie waarbij geen opvang van 0 tot 2-jarigen plaatsvindt. 
In deze notitie wordt daar wel vanuit gegaan (namelijk acht 0 tot 2-jarigen). Deze nieuwe 
situatie leidt tot een extra ruimtebehoefte van plm. 100 m2 ten opzichte van een situatie 
waarbij géén 0 tot 2-jarigen worden opgevangen. 
 
Om het programma uit de eindrapportage van Van Riezen vergelijkbaar te maken met het 
programma zoals opgenomen in deze notitie, moeten de vierkante meters van de gymzaal 
en de exclusieve BSO-ruimten worden afgetrokken van de genoemde 3.320m2 en de 100 m2 
uit de vorige alinea hierbij worden opgeteld. De rekensom komt dan uit op (3.320 – 400 – 
420 + 100) 2.600 m2. Dat is slechts een marginaal verschil met het programma van 2.537 m2 
zoals opgenomen in deze notitie. 
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3. Scenario 1: locatie Bindelwijk 
 

3.1 Beschrijving huidige locatie 
De huidige oppervlakte van het perceel waarop de Bindelwijk-accommodatie is gebouwd, 
bedraagt 7.216 m2. Op dit perceel bedraagt de maximale bouwhoogte (van het bouwvlak) 
conform het huidige bestemmingsplan 12 meter. 
 

 
Figuur 1: Huidige locatie Bindelwijk-accommodatie 

 

 
Figuur 2: huidige bestemmingsplan (bouwvlak, bouwhoogte) 

 
De Bindelwijk-accommodatie zelf heeft een oppervlakte van 3.292 m2, zie figuur 3.  
 

 
Figuur 3: Oppervlakte Bindelwijk-accommodatie 



 

 - 12 - 

3.2 Huidige programma Bindelwijk-accommodatie 
De Bindelwijk-accommodatie bevat een sporthal en daarnaast ruimten voor 
maatschappelijke voorzieningen. De sporthal heeft een bvo van 2.365 m2 inclusief 
kleedruimten, sanitaire voorzieningen, tribune en toestellenberging. Aangezien de tribune 
(met een geschat bvo van 365 m2) zich logischerwijs op een verdieping bevindt, is het 
geschatte ruimtebeslag van de sporthal inclusief de genoemde overige ruimten (2.365 – 365) 
2.000 m2 op de begane grond. De ruimten voor maatschappelijke voorzieningen nemen in 
totaal 1.248 m2 in beslag. Hierbij zijn de ruimten voor peuteropvang niet meegenomen 
omdat deze al zijn meegenomen in het ruimtelijk programma van het IKC. 
 

3.3 Variant 1a: realisatie IKC + sloop en verplaatsing sporthal 
Van Riezen heeft in 2016 een variant beschreven waarin de sporthal mogelijk naar 
Ouderkerk-Oost wordt verplaatst. Deze variant kwam destijds in beeld vanuit de gedachte 
dat een sporthal beter zou passen op een sportcomplex dan in het centrum van een kern. 
Diverse sportverenigingen zouden destijds hebben aangegeven de sporthal intensiever te 
willen gebruiken in de nabijheid van hun sportterreinen. Deze variant wordt in dit onderzoek 
benoemd, aangezien dit de variant is die vanuit het onderzoek van Van Riezen als meest 
gewenste scenario naar voren is gekomen.  
 

3.3.1 Ruimtelijke aspecten 
In deze variant is de kavel groot genoeg voor het realiseren van het IKC met behoud van de 
maatschappelijke voorzieningen. Door Van Riezen werd gesteld dat er wel een gymzaal moet 
worden toegevoegd aan het IKC-programma, omdat de afstand voor de school naar de 
sporthal anders te groot wordt. Van Riezen stelt dat daarnaast ook 13 eengezinswoningen 
ontwikkeld zouden kunnen worden op de kavel.  
 

 
Figuur 4: IKC + maatschappelijke voorzieningen + gymzaal met kleedkamers + nieuwbouw 13 
eengezinswoningen, plan Van Riezen (2016) 
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3.3.2 Verkeerskundige aspecten 
Op basis van de vierkante meters en het programma in het onderzoek van Van Riezen, heeft 
Goudappel Coffeng in 2018 onderzoek gedaan naar verkeer en parkeren voor de locatie 
Bindelwijk, zie bijlage 2. In dit onderzoek is voor de parkeerbehoefte van personeel 
uitgegaan van een gelijktijdige bezetting van 17 onderwijslokalen en 2 lokalen 
kinderdagverblijf (de buitenschoolse opvang vindt op andere tijden plaats, zodat hiervoor 
geen afzonderlijke parkeerplaatsen nodig zijn). Op basis van deze uitgangspunten heeft 
Goudappel Coffeng berekend dat de parkeerbehoefte voor personeel uitkomt op 15 
parkeerplaatsen. De CROW hanteert een haal- en brengnorm van 2 parkeerplaatsen per 
lokaal, in dit onderzoek betekent dat (2x 19 =) 38 parkeerplaatsen. Aangezien de 
parkeerbehoefte voor halen en brengen in de praktijk meer varieert, is in 2018 bij de huidige 
schoollocaties een schouw uitgevoerd. Hieruit blijkt een parkeerbehoefte van 48 
parkeerplaatsen. Voor het halen en brengen hanteert Goudappel Coffeng de normen vanuit 
de schouw, omdat deze locatie specifieker zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
autogebruik in Ouderkerk aan de Amstel hoger is dan de landelijke gemiddelden (vanuit de 
CROW). Door Goudappel Coffeng is (in 2018) berekend dat de parkeerbehoefte voor een IKC 
uitkomt op 63 parkeerplaatsen (15 voor personeel en 48 voor halen en brengen).  
 
In de huidige situatie liggen op het perceel direct rondom de Bindelwijk-accommodatie in 
totaal 48 parkeerplaatsen. In het scenario van Van Riezen kunnen er 14 bestaande 
parkeerplaatsen dubbel worden gebruikt (o.a. bij de kerk t.b.v. personeel). In de nota 
‘Ontsluiting en parkeren bij optie Bindelwijk’ (opgesteld door Van Riezen, 28 juni 2017) is 
aangegeven dat er 20 parkeerplaatsen langs de Koningin Julianalaan kunnen worden 
gerealiseerd. Het maximale aantal parkeerplaatsen dat rond deze locatie te bereiken is, is 
volgens de genoemde nota en inclusief de aanleg van de 20 nieuwe parkeerplaatsen, zo’n 40 
plaatsen. Dit betekent dat er ook langs de Strandvlietlaan geparkeerd zal worden voor het 
halen en brengen langs de school. Deze weg is via een bruggetje vanaf het schoolterrein 
bereikbaar. In het onderzoek van Goudappel Coffeng wordt mede op basis van een schouw 
(donderdagmiddag 19 april 2018) gesteld dat in deze straat sprake is van een relatief lage 
parkeerdruk. Hierdoor worden geen grote problemen verwacht als hier enkele momenten 
per dag ook ouders van schoolgaande kinderen parkeren (dit is vergelijkbaar met de situatie 
bij de huidige schoollocaties). Wel zullen bewoners enige hinder ervaren van deze situatie.  
 
Goudappel Coffeng stelt in het onderzoek van 2018 dat de variant van Van Riezen: sloop 
sporthal en realisatie IKC (met gymlokaal) inclusief de aanleg van 25 parkeerplaatsen 
haalbaar is.  
 
Maatregelen 
Indien de school wordt gerealiseerd, zijn in de omgeving van de sporthal vooral maatregelen 
nodig op de Koningin Julianalaan. Bij de school is een verbijzondering gewenst om verkeer 
erop te attenderen dat hier een school is en de bloembakken moeten vervangen worden 
door andere snelheidsremmende maatregelen waar fietsers minder last van hebben.  
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Figuur 5: voor- en nadelen locatie Bindelwijk op verkeerskundig gebied 
 

Fietsparkeren 
Voor wat betreft fietsparkeren kan worden uitgegaan van 2 m2 inclusief 
manoeuvreerruimte. Het aantal fietsen is niet meegenomen in het rapport van Goudappel 
Coffeng en dient in een vervolgonderzoek meegenomen te worden.  
 

3.3.3. Kosten 
Uit de eindrapportage van Van Riezen blijkt dat de geraamde stichtingskosten voor het IKC 
uitkomen op € 2.042 per m2 bvo. Op basis van indexcijfers en ervaringscijfers1 mag worden 
aangenomen dat de prijzen in de scholenbouw tussen december 2016 en maart 2019 met 
15% zijn gestegen. De stichtingskosten voor het IKC zouden daarmee in maart 2019 op € 
2.348,- per m2 bvo uitkomen. In paragraaf 2.3 is gesteld dat het IKC een omvang kent van 
2.537 m2. Daarmee komen de stichtingskosten van de IKC-component globaal uit op € 6 mln. 
 
Daarnaast moet er in deze variant een gymzaal worden gerealiseerd. Hiermee is globaal € 1 
mln gemoeid. Van Riezen stelt dat de sloop en nieuwbouw van de sporthal uitkomt op € 
3,075 mln. Ook hierbij mag worden aangenomen dat de prijzen met 15% zijn gestegen 
waardoor de kosten in 2019 naar verwachting uitkomen op € 3,54 mln. Als laatste zal de 
boekwaarde van de huidige sporthal in één keer moeten worden afgeboekt; in 2016 bedroeg 
deze € 790.000. 
 
De totale projectkosten van de verkeerskundige maatregelen rondom Bindelwijk (inclusief 
aanleg 25 parkeerplaatsen) worden geraamd op circa € 290.000 inclusief onvoorziene en 
bijkomende kosten (VAT) en BTW.  
 
Opbrengsten 
In 2016 heeft Van Riezen onderzoek uitgevoerd naar de opbrengstenkant, oftewel de 
inkomsten die voortvloeien uit de herontwikkeling van de huidige schoollocaties naar 
woningbouwlocaties. Deze drie percelen generen, op basis van een gemiddelde grondquote 
van € 240.000 per woning, inkomsten van circa € 7.307.000. Aangezien er rekening 
gehouden dient te worden met risico, plankosten, projectbegeleiding et cetera, zijn de 
opbrengsten van de herontwikkeling van de drie percelen berekend op € 5.646.000 (bron: 
Van Riezen, 2016).  
 
 

                                                      
1 Onder meer www.bouwkostenindex.nl geraadpleegd op 24 april 2019 
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Samengevat kosten: 
 

IKC   €    6.000.000  

Gymzaal  €    1.000.000  

Sloop en nieuwbouw sporthal  €    3.540.000  

Afboeken boekwaarde2  €       790.000  

Verkeerskundige kosten3  €       290.000 

TOTAAL  €  11.620.000  

 
Samengevat opbrengsten:  
 

Opbrengsten drie percelen4 € 5.646.000 

Geen onderhoud sporthal PM 

TOTAAL € 5.646.000 

 
Zoals uit de voetnoten blijkt, zijn niet alle kosten en opbrengsten gebaseerd op het prijspeil 
in 2019. Deze zullen in een vervolgonderzoek moeten worden gecorrigeerd naar het huidige 
prijspeil. 
 

3.3.4  Conclusie 
Zoals aangetoond in het rapport van Van Riezen is deze variant wat betreft ruimtegebruik en 
verkeerskundige aspecten haalbaar. De sloop van de huidige panden en nieuwbouw van een 
IKC met gymzaal betekent mogelijk wel kapitaalvernietiging van de huidige sporthal. 
 

  

                                                      
2 Stand in 2016 
3 Prijspeil 2018 
4 Prijspeil 2016 
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3.4 Variant 1b: realisatie IKC en handhaven sporthal 
De onderzoeksvraag voor deze variant luidt als volgt: 
 

 

3.4.1 Ruimtelijke aspecten 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, moet het totale ruimtebeslag van de drie 
genoemde functies (IKC inclusief buitenruimte, sporthal en maatschappelijke voorzieningen) 
inzichtelijk worden gemaakt: 
 

Functie Ruimtebeslag in m2 

IKC 2.537 

Buitenruimte IKC 1.000 

Sporthal 2.000 

Maatschappelijke voorzieningen 1.248 

TOTAAL 6.785 

 
Aangezien de maximale bouwhoogte op dit perceel 12 meter bedraagt, is het denkbaar de 
huidige sporthal te behouden en het deel waarin nu de maatschappelijke voorzieningen zijn 
gehuisvest te slopen en te vervangen door een gebouw met drie bouwlagen. Bij nieuwbouw 
van een basisschool is het gangbaar om de school niet groter dan twee bouwlagen te laten 
beslaan. Met dat uitgangspunt, zullen de maatschappelijke voorzieningen op de tweede 
verdieping gehuisvest moeten worden. In dat geval is er een vlek nodig van              
(2.537 + 1.248) / 3) + 1.000 + 2.000 = 4.262 m2. Het groen gearceerde deel hieronder heeft 
een omvang van 4.310 m2.  
 

 
Figuur 6: Perceelomvang van 4.310 m2 bij realisatie IKC inclusief buitenruimte, sporthal en maatschappelijke 
voorzieningen in drie bouwlagen  

“Onderzoek of het mogelijk is om op deze locatie een IKC te bouwen met behoud van de sporthal. Kunnen 
alle huidige maatschappelijke voorzieningen in de Bindelwijk behouden blijven bij deze opdracht?” 
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De contour van de groene vlek is zodanig vormgegeven dat de huidige parkeerplaatsen en 
de ontsluiting daarvan blijven behouden. Aan de westzijde van het gebouw wordt een 
beperkte strook toegevoegd. Het huidige bestemmingsplan staat toe dat er buiten het 
bouwvlak wordt gebouwd, mits de minimale afstand tot op de perceelgrens 3 meter 
bedraagt.   
 
Hierbij moet worden benadrukt dat de omvang van het gesuggereerde bouwvlak in figuur 4 
(4.310 m2) slechts marginaal groter is dan de benodigde vlek (4.262 m2). Het is daarom zeer 
belangrijk in een vervolgonderzoek de ruimtelijke inpasbaarheid meer gedetailleerd te 
onderzoeken. 
 

3.4.1.1 Optie: verhuizen maatschappelijke voorzieningen 
Het is wellicht mogelijk de maatschappelijke voorzieningen in zijn geheel of gedeeltelijk uit 
te plaatsen naar een andere locatie in Ouderkerk a/d Amstel. Dat biedt in ieder geval 
letterlijk meer ruimte om het IKC en de sporthal op de vlek van de huidige bebouwing te 
realiseren. Indien de maatschappelijke voorzieningen in zijn geheel worden uitgeplaatst, ziet 
het ruimtebeslag er als volgt uit: 
 

Functie Ruimtebeslag in m2 

IKC 2.537 

Buitenruimte IKC 1.000 

Sporthal 2.000 

TOTAAL 5.537 

 
Als het IKC in twee bouwlagen wordt gerealiseerd, is er een vlek nodig van (2.537 / 2) 1.269 
m2 naast de huidige sporthal. Twee bouwlagen is het gangbare uitgangspunt van een 
nieuwbouw basisschool. In figuur 7 is de huidige bebouwing groen gearceerd. De 
oppervlakte van de huidige bebouwing bedraagt 3.292 m2. Daarvan wordt 2.000 m2 in 
beslag genomen door de sporthal die blijft bestaan. Er resteert dan 1.292 m2 voor het IKC.  
 

 
Figuur 7: oppervlakte huidige bebouwing Bindelwijk-locatie (3.292 m2) 
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3.4.2 Verkeerskundige aspecten 
Goudappel Coffeng heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de verkeers- en parkeersituatie 
voor de Bindelwijk-locatie. Dat onderzoek is echter gebaseerd op het ruimtelijk programma 
zoals beschreven in het onderzoek van Van Riezen uit 2016. Dat ruimtelijk programma bevat 
géén sporthal. Deze paragraaf gaat uit van realisatie van een IKC (al dan niet met behoud 
van maatschappelijke voorzieningen) én behoud van de sporthal. De consequenties hiervan 
voor de verkeers- en parkeersituatie moeten nog worden onderzocht.  
 
In de huidige situatie liggen op het perceel direct rondom de Bindelwijk-accommodatie in 
totaal 48 parkeerplaatsen.  
Globaal kan gesteld worden dat indien de huidige parkeerplaatsen (48) worden behouden, 
er 20 nieuwe parkeerplaatsen langs de Koningin Julianalaan worden aangelegd en de huidige 
parkeergelegenheid aan de Strandvlietlaan (20) gehandhaafd blijft, er een totaalaanbod van 
88 parkeerplaatsen in de nabije omgeving mogelijk is. Dit zijn voldoende parkeerplekken 
voor de realisatie van het IKC (63).  
 
Echter, in de huidige situatie zijn er reeds 48 parkeerplaatsen gelegen rondom de Bindelwijk-
accommodatie voor de huidige sport- en maatschappelijke voorzieningen (inclusief de 
naastgelegen kerk). Een eerste inschatting van dubbelgebruik toont aan dat een IKC in 
combinatie met sport wel mogelijk is, maar in combinatie met maatschappelijke 
voorzieningen moeilijker inpasbaar wordt aangezien die parkeerplaatsen tevens gedurende 
schooltijden gebruikt worden. Hierdoor is dubbelgebruik lastiger. Zoals reeds aangegeven, 
zal dit nader onderzocht moeten worden, al dan niet in combinatie met een schouw op 
locatie. 
 
Fietsparkeren 
Voor wat betreft fietsparkeren kan worden uitgegaan van 2 m2 inclusief 
manoeuvreerruimte. Het aantal fietsen is niet meegenomen in het rapport van Goudappel 
Coffeng en dient in een vervolgonderzoek meegenomen te worden.  
 
Maatregelen 
Indien de school wordt gerealiseerd, zijn in de omgeving van de sporthal vooral maatregelen 
nodig op de Koningin Julianalaan. Bij de school is een verbijzondering gewenst om verkeer 
erop te attenderen dat hier een school is en de bloembakken moeten vervangen worden 
door andere snelheidsremmende maatregelen waar fietsers minder last van hebben. 
 

 
Figuur 8: voor- en nadelen locatie Bindelwijk op verkeerskundig gebied (bron: Goudappel Coffeng, 2018) 
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3.4.3 Kosten 
Uit de eindrapportage van Van Riezen blijkt dat de geraamde stichtingskosten voor het IKC 
uitkomen op € 2.042 per m2 bvo. Op basis van de eerdergenoemde indexcijfers en 
ervaringscijfers mag worden aangenomen dat de prijzen in de scholenbouw tussen 
december 2016 en maart 2019 met 15% zijn gestegen. De stichtingskosten voor het IKC 
zouden daarmee in maart 2019 op € 2.348,- per m2 bvo uitkomen. De stichtingskosten voor 
de IKC-component komen dan afgerond uit op (2.537 m2 x € 2.348,-) € 6 mln. Ondanks de 
prijsstijging is dat lager dan de € 6,78 mln uit de eindrapportage van Van Riezen. Dat heeft te 
maken met het feit dat het programma van het IKC in deze notitie bijna 800 m2 kleiner is. 
 
De realisatie van de ruimten voor de maatschappelijke voorzieningen op de derde 
verdieping worden geraamd op maximaal (1.248 m2 x € 2.348,-) afgerond € 3 mln, 
afhankelijk van het al dan niet (gedeeltelijk) uitplaatsen van de maatschappelijke 
voorzieningen. 
 
De totale projectkosten van de verkeerskundige maatregelen rondom Bindelwijk (inclusief 
aanleg 25 parkeerplaatsen) zijn nog niet bekend omdat er nog geen verkeerskundig 
onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van het ruimtelijk programma zoals bedoeld in 
paragraaf 3.4. Aangenomen wordt dat de kosten in ieder geval niet lager zullen zijn dan de 
kosten die Goudappel Coffeng in 2018 heeft geraamd op basis van het ruimtelijk programma 
zoals Van Riezen in 2016 heeft opgesteld (€ 290.000,- inclusief onvoorziene en bijkomende 
kosten (VAT) en BTW).  
 
Samengevat kosten: 
 

Bouw IKC  €    6.000.000  

Sloop huidige pand €        100.000  

Maatschappelijke voorzieningen  €    3.000.000  

Verkeerskundige kosten5  €       290.000  

TOTAAL  €    9.390.000  

 
Samengevat opbrengsten: 
 

Opbrengsten drie percelen6 € 5.646.000 

Geen onderhoud sporthal PM 

TOTAAL € 5.646.000 

 
Zoals uit de voetnoten blijkt, zullen de verkeerskundige kosten en de opbrengsten van de 
drie percelen nog moeten worden geactualiseerd en gecorrigeerd naar prijspeil 2019. 
 

3.4.4 Conclusie 
Er zijn voldoende aanknopingspunten om vervolgonderzoek te doen naar de ruimtelijke 
inpasbaarheid, bouwtechnische en financiële haalbaarheid van de realisatie van een IKC met 

                                                      
5 Prijspeil 2018 en gebaseerd op ruimtelijk programma zoals beschreven in het onderzoek van Van Riezen uit 
2016 
6 Prijspeil 2016 
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behoud van de huidige sporthal, al dan niet inclusief ruimten voor maatschappelijke 
voorzieningen.  
 
Indien de maatschappelijke voorzieningen geheel of gedeeltelijk worden behouden, zal het 
gebouw zeker uit drie bouwlagen bestaan en daarmee waarschijnlijk de maximale 
bouwhoogte van 12 meter raken.  Indien een maximale bouwhoogte van twee verdiepingen 
wenselijk is, dienen de maatschappelijke voorzieningen deels te worden verplaatst naar een 
andere locatie binnen de gemeente. Daarbij kan worden onderzocht of de benodigde 
omvang van deze voorzieningen kan worden gereduceerd. In vervolgonderzoek kan gekeken 
worden of het mogelijk is om lokalen na schooltijd dubbel te gebruiken voor 
maatschappelijke activiteiten (denk aan muziekles). Om dit te bepalen, zal meer uitgebreid 
vervolgonderzoek en overleg met de maatschappelijke instanties nodig zijn. Tevens dient 
nader onderzoek te worden verricht naar de consequenties voor de verkeersafwikkeling en 
de parkeerdruk. Zeker de combinatie inclusief maatschappelijke voorzieningen dient, al dan 
niet met een schouw op locatie, goed onderzocht te worden. Daarnaast is het belangrijk om 
de kosten en opbrengsten door deskundigen te laten actualiseren en onderzoeken in het 
vervolgtraject.  
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3.5 Variant 1c: realisatie IKC en sportzaal 
De onderzoeksvraag voor deze variant luidt als volgt: 
 

 

3.5.1 Ruimtelijke aspecten 
Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat, zie paragraaf 3.4.4, een IKC met behoud van de 
sporthal (al dan niet inclusief maatschappelijke voorzieningen) ruimtelijk inpasbaar is. 
Hieruit kan opgemerkt worden dat ook de sloop van de sporthal en realisatie van sportzaal 
mogelijk is. Een sportzaal heeft géén combiveld. Dat is een veld van 28 x 48 meter dat 
geschikt is voor zowel zaalvoetbal, zaalhandbal, zaalhockey en korfbal. Het is daarom niet 
langer mogelijk deze sporten te beoefenen. Het vervangen van de sporthal door een 
sportzaal heeft ook consequenties voor de capaciteit bij basketbal en volleybal; daar 
vervallen respectievelijk één en twee velden. Indien een sportzaal gerealiseerd wordt op het 
Bindelwijk-terrein, zullen de sporten zaalvoetbal, handbal, zaalhockey en korfbal niet langer 
beoefend kunnen worden. Daarnaast is het aannemelijk dat de sporten basketbal en 
volleybal een tekort aan ruimte zullen ervaren. Voor alle genoemde sporten dient indien 
wenselijk een geschikte locatie, mogelijk bij de huidige sportvelden of de Jan Hekmanschool, 
gezocht te worden.  
 

3.5.1.1 Optie: verhuizen maatschappelijke voorzieningen 
Het is wellicht mogelijk de maatschappelijke voorzieningen in zijn geheel of gedeeltelijk uit 
te plaatsen naar een andere locatie in Ouderkerk aan de Amstel. Dat biedt in ieder geval 
letterlijk meer ruimte om het IKC en de sportzaal op de vlek van de huidige bebouwing te 
realiseren.  
 

3.5.2 Verkeerskundige aspecten 
In paragraaf 3.4.2 is uitgebreid ingegaan op de verkeerskundige aspecten van de variant 
waarbij een IKC wordt gerealiseerd met behoud van de sporthal. Voor het IKC geldt de norm 
van 63 parkeerplaatsen. Tevens gelden ook de genoemde verkeerskundige aanpassingen in 
paragraaf 3.4.2 ten behoeve van een geschikte inrichting van de Koningin Julianalaan. De 
daarin genoemde kanttekeningen en randvoorwaarden zijn identiek aan de situatie waarbij 
de sporthal wordt vervangen door een sportzaal. Het is aannemelijk dat dubbelgebruik van 
parkeerplaatsen voor een sportzaal en een IKC goed mogelijk is. In vervolgonderzoek dient 
te worden onderzocht welke consequenties het realiseren van een IKC en sportzaal met 
behoud van maatschappelijke voorzieningen heeft voor de daadwerkelijke 
verkeersafwikkeling en de parkeerdruk. 
 
Fietsparkeren 
Voor wat betreft fietsparkeren kan worden uitgegaan van 2 m2 inclusief 
manoeuvreerruimte. Het aantal fietsen is niet meegenomen in het rapport van Goudappel 
Coffeng en dient in een vervolgonderzoek meegenomen te worden.  
 

“Onderzoek of het mogelijk is op deze locatie een IKC te bouwen met een sportzaal die tevens gebruikt wordt 
door de lokale sportverenigingen. Wat kan er aan sport in het geval van een sportzaal behouden blijven in 
Ouderkerk en welke onderdelen zullen verplaatst moeten worden naar een eventueel nieuw te bouwen 
sporthal elders in de gemeente?” 
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3.5.3 Kosten 
In paragraaf 3.4.3 is uitgebreid ingegaan op de kosten van de IKC-component (€ 6 mln), de 
maatschappelijke voorzieningen (€ 3 mln) en de kosten van de verkeerskundige maatregelen 
(€ 290k). Daar komen de kosten voor de sloop van de sporthal, de bouw van een sporthal 
elders in de gemeente én de bouw van een sportzaal nog bij.  
 
Samengevat kosten: 
 

IKC  €    6.000.000  

Maatschappelijke voorzieningen  €    3.000.000  

Sloop en nieuwbouw sporthal  €    3.540.000  

Afboeken boekwaarde7  €       790.000  

nieuwbouw sportzaal  €    2.000.000  

Verkeerskundige kosten8  €       290.000  

TOTAAL  €  15.620.000  

 
Samengevat opbrengsten: 
 

Opbrengsten drie percelen9 € 5.646.000 

Geen onderhoud sporthal PM 

TOTAAL € 5.646.000 

 
Zoals uit de voetnoten blijkt, zijn niet alle kosten en opbrengsten gebaseerd op het prijspeil 
in 2019. Deze zullen in een vervolgonderzoek moeten worden gecorrigeerd naar het huidige 
prijspeil. 
 

3.5.4 Conclusie 
Aangezien de sportzaal kleiner is dan een sporthal en daarmee minder ruimte in beslag 
neemt, kunnen er mogelijk wel meerdere maatschappelijke voorzieningen, passend bij de 
IKC inpasbaar worden gemaakt. Een sportzaal op de Bindelwijk-locatie betekent wel dat een 
aantal sporten (zaalvoetbal, handbal, zaalhockey en korfbal) niet meer beoefenend kunnen 
worden vanwege de afmetingen van de zaal. Indien het wenselijk is dat deze sporten 
behouden blijven, dient ruimte gezocht te worden voor een nieuwe sporthal elders in de 
gemeente Ouder-Amstel.  
 
In het algemeen kan worden gesteld dat er relatief veel geld is gemoeid met het slopen en 
verplaatsen van de sporthal en het bouwen van een nieuwe sportzaal. In totaal wordt dit 
grofweg geraamd op ruim € 6,3 mln. Uiteraard dienen deze kosten, in combinatie met de 
bouwkundige haalbaarheid van deels sloop- en nieuwbouw, in een vervolgonderzoek nader 
te worden onderzocht.  
 
De ruimtelijke mogelijkheden bieden voldoende aanknopingspunten om vervolgonderzoek 
te doen naar de praktische en bouwtechnische haalbaarheid van de realisatie van een IKC en 

                                                      
7 Stand 2016 
8 Prijspeil 2018 en gebaseerd op ruimtelijk programma zoals beschreven in het onderzoek van Van Riezen uit 
2016 
9 Prijspeil 2016 
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sportzaal waarbij de maatschappelijke voorzieningen op de huidige locatie worden 
behouden. Wel moet er nog onderzoek worden verricht naar de kosten en consequenties 
voor de verkeersafwikkeling en de parkeerdruk. Aangezien de variant 1B ook haalbaar lijkt, is 
het de vraag welke oplossing variant 1C biedt.  
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4. Scenario 2: huidige schoollocaties 
 

4.1 Beschrijving huidige locaties 
 

4.1.1 Het Kofschip 
De huidige oppervlakte van het perceel waarop Het Kofschip is gebouwd, bedraagt 3.178 m2. 
Op dit perceel bedraagt de maximale bouwhoogte conform het huidige bestemmingsplan 3 
meter. 
 

 
Figuur 9: perceel Het Kofschip 

 
Het perceel kan ook ruimer worden berekend (dus inclusief een deel van de huidige 
openbare ruimte en het voetpad). De perceeloppervlakte komt in dat geval uit op 3.405 m2. 
 

 
Figuur 10: perceel Het Kofschip inclusief deel openbare ruimte en voetpad 
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4.1.2 Amstelschool 
De huidige oppervlakte van het perceel waarop de Amstelschool is gebouwd, bedraagt 2.570 
m2. Op dit perceel bedraagt de maximale bouwhoogte conform het huidige 
bestemmingsplan 8 meter. 
 

 
Figuur 11: perceel Amstelschool 

 
Indien het omliggende openbare groen rondom de school wordt toebedeeld aan de 
perceeloppervlakte, komt de perceelomvang uit op 4.182 m2.  
 

 
Figuur 12: perceel Amstelschool inclusief omliggend openbaar groen 
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4.2 Variant 2a: realisatie IKC op huidige locatie Kofschip 
De onderzoeksvraag voor deze variant luidt als volgt: 
 

 

4.2.1 Ruimtelijke aspecten 
Het programma van het IKC bedraag 2.537 m2. Daarbij komt nog 1.000 m2 voor de 
buitenruimte. Aangezien het huidige bestemmingsplan een maximale bouwhoogte van 3 
meter voorschrijft, is het op de huidige kavel (dus exclusief een deel van het voetpad en de 
openbare ruimte) van Het Kofschip niet mogelijk een IKC te realiseren. Het totale 
ruimtebeslag van het IKC bedraagt 3.537 m2 terwijl de kavel 3.178 m2 groot is. 
 
Indien het bestemmingsplan zodanig wordt gewijzigd dat de bouwhoogte wordt opgehoogd 
tot 8 meter, is het mogelijk het IKC in twee bouwlagen te realiseren. De huidige kavel is in 
dat geval groot genoeg voor het IKC. 
 

4.2.2 Verkeerskundige aspecten 
Voor de realisatie van het IKC op de huidige schoollocaties heeft Goudappel Coffeng (op 
basis van de gegevens van Van Riezen, 2016) onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte 
voor parkeren, zie bijlage 3. Tevens is gekeken naar de verkeerskundige aspecten die 
onderdeel uitmaken van het plan een IKC te bouwen op de bestaande locatie.  
 
De totale parkeerbehoefte voor het IKC is 63 parkeerplaatsen. Dit betreft 15 parkeerplaatsen 
voor personeel en 48 parkeerplaatsen voor halen en brengen. Ten opzichte van de 
bestaande parkeerplaatsen bij het Kofschip betekent dit 8 extra parkeerplaatsen voor 
personeel en 26 extra parkeerplaatsen voor halen en brengen, dus in totaal 34 extra 
parkeerplaatsen.  
 
Een parkeerplaats is circa 2,5 bij 5 meter, daarnaast is ook manoeuvreerruimte nodig om de 
parkeerplaats in en uit te komen. Hoeveel precies is afhankelijk van hoe efficiënt een 
parkeerterrein is ingericht. Als vuistregel kan worden uitgegaan van een benodigde ruimte 
van 25 m2 per parkeerplaats.  
 
Als wordt uitgegaan van een volledig nieuw in te richten terrein inclusief bestaande 
openbare ruimte en parkeerplaatsen, dienen op en in de nabijheid van het schoolterrein 63 
parkeerplaatsen van 25 m2 per parkeerplaats te worden gereserveerd voor parkeren. Dit 
betreft 1.575 m2.  
Indien de huidige parkeerplaatsen behouden kunnen blijven, dient er ruimte gemaakt te 
worden voor 34 extra parkeerplaatsen bestaande uit totaal 850 m2.  
 
Fietsparkeren 
Voor wat betreft fietsparkeren kan worden uitgegaan van 2 m2 inclusief 
manoeuvreerruimte. Het aantal fietsen is niet meegenomen in het rapport van Goudappel 
Coffeng en dient in een vervolgonderzoek meegenomen te worden.  
 
 
 

“Is het mogelijk om op de huidige locatie van het Kofschip een IKC te bouwen die voldoet aan de opdracht. 
Wat zijn de gevolgen voor de bouw (hoogte), de omgeving, de verkeerssituatie en de kosten?” 
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In de huidige situatie wordt over het algemeen netjes geparkeerd. Als op deze locatie 
uitbreiding plaatsvindt, wordt geadviseerd extra parkeerplaatsen op of direct nabij het 
terrein te realiseren. Aangegeven wordt dat parkeren op iets grotere afstand (bijvoorbeeld 
op het Sluisplein) wel als alternatief wordt geacht voor personeel, maar niet goed zal werken 
voor halen en brengen.  
 
Uit het rapport van Goudappel Coffeng blijkt dat een concentratie van Het Kofschip en de 
Amstelschool op één locatie in beginsel niet zorgt voor groei van verkeer, maar alleen voor 
een (kleine) verschuiving van verkeer. Op de totale hoeveelheid verkeer per dag is de groei 
van het verkeer beperkt, zeker omdat de verkeersstroom van en naar de school zich al snel 
verspreidt over verschillende routes. Tevens leidt de verandering in verkeersstromen niet tot 
een wezenlijk ander karakter van de straten. Kenmerkend voor schoollocaties is wel dat het 
enkele momenten per dag kortstondig druk is. Dat kan leiden tot enige hinder, maar het 
leidt niet tot problemen in de verkeersafwikkeling. Daarvoor hebben de wegen in Ouderkerk 
aan de Amstel voldoende restcapaciteit.  
 
In vergelijking met een nieuwe schoollocatie, zijn bij een bestaande schoollocatie minder 
aanvullende verkeersmaatregelen nodig: de omgeving is immers al ingericht op de 
aanwezigheid van een school. Voor een IKC op het perceel van Het Kofschip wordt wel een 
specifieke maatregel voorgesteld om de routes voor langzaam verkeer naar de school te 
verbeteren. Voorgesteld wordt om de oversteek over Hoofdenburgsingel in het verlengde 
van het Turfstekerspad veiliger in te richten. 
 

 
Figuur 13: overzicht voor- en nadelen locatie Het Kofschip op verkeerskundig gebied (bron: Goudappel Coffeng, 
2019)  

 

4.2.3 Kosten 
Uit de eindrapportage van Van Riezen blijkt dat de geraamde stichtingskosten voor het IKC 
uitkomen op € 2.042 per m2 bvo. Op basis van indexcijfers en ervaringscijfers mag worden 
aangenomen dat de prijzen in de scholenbouw tussen december 2016 en maart 2019 met 
15% zijn gestegen. De stichtingskosten voor het IKC zouden daarmee in maart 2019 op € 
2.348,- per m2 bvo uitkomen. De stichtingskosten voor het totale project komen dan 
afgerond uit op (2.537 m2 x € 2.348,-) € 6 mln. Ondanks de prijsstijging is dat lager dan de € 
6,78 mln uit de eindrapportage van Van Riezen. Dat heeft te maken met het feit dat het 
programma in deze notitie bijna 800 m2 kleiner is. 
 
Goudappel Coffeng adviseert om bij nieuwbouw de oversteek over de Hoofdenburgsingel in 
het verlengde van het Turfstekerspad opnieuw in te richten. Hierbij is onder andere een 
grotere snelheidsreductie van het autoverkeer gewenst. Deze herinrichting wordt geraamd 
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op € 180.000 (projectkosten inclusief onvoorziene en bijkomende kosten (VAT) en BTW. Een 
eerste inschatting vanuit de gemeente over deze kosten doet vermoeden dat een 
reservering van € 120.000 meer realistisch is.  
 

 
Figuur 14: oversteek Hoofdenburgsingel, Ouderkerk aan de Amstel (rapport Goudappel Coffeng) 

 
Samengevat kosten: 
 

IKC  €    6.000.000  

Kosten sloop huidige scholen €        175.000 

Verkeerskundige kosten  €       120.000  

Tijdelijke huisvesting PM 

TOTAAL  €    6.295.000  

 
Samengevat opbrengsten: 
 

Opbrengsten twee percelen10 € 3.000.000 (circa) 

TOTAAL € 3.000.000 (circa) 

 
Zoals uit de voetnoot blijkt, moeten de opbrengsten nog worden gecorrigeerd voor prijspeil 
2019. 
 

4.2.4 Conclusie 
Indien een bestemmingsplanwijziging wordt doorgevoerd zodat de bouwhoogte vergroot 
wordt, kan een IKC inclusief buitenruimte op het perceel worden gerealiseerd. De extra 
parkeerplaatsen die aangelegd dienen te worden om de parkeerdruk voor een IKC op te 
vangen, vragen meer aandacht. Uit het onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat in 
overleg het personeel mogelijk op het nabijgelegen Sluisplein kan parkeren. Dit betekent wel 
een extra parkeerdruk gedurende de dag op het aantal parkeerplaatsen op het Sluisplein. 
Voor het haal- en brengverkeer wordt dit niet als een mogelijkheid gezien vanwege de 
afstand. In de nabijheid is weinig ruimte voor extra parkeerplaatsen, dit dient in een volgend 
onderzoek nader onderzocht te worden. Tevens dient tijdelijke huisvesting voor de 
schoolgaande kinderen onderdeel uit te maken van het vervolgonderzoek in dit scenario.  
Het is belangrijk de bestaande omgeving, een woonbuurt, goed te betrekken bij het proces. 
Feitelijk wordt het IKC twee keer zo groot als de huidige school voor wat betreft het aantal 

                                                      
10 Prijspeil 2016 
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leerlingen. Dat heeft logischerwijs gevolgen voor de levendigheid en het ruimtegebruik 
(bouwvolume).   
 
 

4.3 Variant 2b: realisatie IKC op huidige locatie Amstelschool 
De onderzoeksvraag voor deze variant luidt als volgt: 
 

 

4.3.1. Ruimtelijke aspecten 
Het programma van het IKC bedraag 2.537 m2. Daarbij komt nog 1.000 m2 voor de 
buitenruimte. Aangezien de maximale bouwhoogte op dit perceel 8 meter bedraagt, is het 
mogelijk het IKC in twee bouwlagen te realiseren. Het totale ruimtebeslag bedraagt in dat 
geval (2.537 m2 / 2) + 1.000 m2 = 2.269 m2. Dat past op de kavel die 2.570 m2 groot is. In 
vervolgonderzoek dient onderzocht te worden of het IKC bouwkundig past binnen de 
grenzen van het huidige bouwvlak. Mogelijk dat alsnog een afwijking van het 
bestemmingsplan dient plaats te vinden (zie omgelegen huidige bestemming groen).  
 

 
Figuur 15: huidige bestemmingsplan Amstelschool (bouwvlak), (bron: ruimtelijke plannen) 

 

4.3.2 Verkeerskundige aspecten 
Bij de locatie Amstelschool is in de huidige situatie al sprake van een tekort aan 
parkeerruimte tijdens haal- en brengtijden. Er wordt daardoor geregeld fout geparkeerd. De 
huidige parkeersituatie bij de Amstelschool is slechter dan bij het Kofschip, maar dat ligt niet 
alleen aan het haal- en brengverkeer van de school. Ook voor 8.00 uur en na 8.45 is de 
parkeerdruk al hoog. Vermoedelijk doordat in deze buurt geparkeerd wordt door mensen 
die gebruik maken van de bus(halte) op de Burgemeester Stramanweg (P&R).  
 
Uit het onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat de totale parkeerbehoefte voor het IKC 
uitkomt op 63 parkeerplaatsen. Dit betreft 15 parkeerplaatsen voor personeel en 48 
parkeerplaatsen voor halen en brengen. Ten opzichte van de bestaande parkeerplaatsen bij 
de Amstelschool betekent dit 8 extra parkeerplaatsen voor personeel en 26 extra 
parkeerplaatsen voor halen en brengen, dus in totaal 34 extra parkeerplaatsen.  
 

“Is het mogelijk om op de locatie van de Amstelschool een IKC te bouwen die voldoet aan de opdracht. Wat 
zijn de gevolgen voor de bouw (hoogte), de omgeving, de verkeerssituatie en de kosten?” 
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Bij uitbreiding van de Amstelschool is geen ruimte in de omgeving om de toenemende 
parkeerbehoefte op te vangen. Er zullen hier dan extra parkeerplaatsen gemaakt moeten 
worden. Een mogelijkheid voor deze uitbreiding voor parkeerplaatsen is het huidige groene 
veld dat in eigendom van de gemeente Ouder-Amstel is, zie figuur 15:  
 

 
Figuur 15: locatie Reijgershof, grond van de gemeente Ouder-Amstel als mogelijkheid voor parkeerplaatsen 
(foto Google Maps).  

 
Een parkeerplaats is circa 2,5 bij 5 meter, daarnaast is ook manoeuvreerruimte nodig om de 
parkeerplaats in en uit te komen. Hoeveel precies is afhankelijk van hoe efficiënt een 
parkeerterrein is ingericht. Als vuistregel kan worden uitgegaan van een benodigde ruimte 
van 25 m2 per parkeerplaats. Het huidige grasveld, zie figuur 12, is ongeveer 25 m2 bij 25 
m2, in theorie zouden hier circa 25 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Dit 
betekent dat er gemiddeld nog 10 parkeerplaatsen elders in de nabijheid gerealiseerd 
moeten worden.  
Bij uitbreiding op de locatie van de Amstelschool wordt parkeerregulering in de buurt 
(blauwe zone) aanbevolen. Dit om te voorkomen dat de parkeercapaciteit voor de buurt 
wordt ingenomen door automobilisten die hier parkeren om vervolgens met de bus verder 
te reizen.  
 
In vergelijking met een nieuwe schoollocatie, zijn bij een bestaande schoollocatie minder 
aanvullende verkeersmaatregelen nodig: de omgeving is immers al ingericht op de 
aanwezigheid van een school. Voor een IKC op het perceel van de Amstelschool wordt naast 
de extra aan te leggen parkeerplaatsen tevens een specifieke maatregel voorgesteld om de 
routes voor langzaam verkeer naar de school te verbeteren. Voorgesteld wordt om de route 
van het Reijgershof via het park naar de Jacob van Ruisdaelweg geschikt te maken voor 
(grotere aantallen) fietsers.  
Voor het fietsparkeren op het perceel dient ook extra ruimte vrijgehouden te worden.  
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Figuur 16: overzicht voor- en nadelen locatie Amstelschool op verkeerskundig gebied (bron: Goudappel Coffeng, 
2019) 

 

4.3.3 Kosten 
Uit de eindrapportage van Van Riezen blijkt dat de geraamde stichtingskosten voor het IKC 
uitkomen op € 2.042 per m2 bvo. Op basis van indexcijfers en ervaringscijfers mag worden 
aangenomen dat de prijzen in de scholenbouw tussen december 2016 en maart 2019 met 
15% zijn gestegen. De stichtingskosten voor het IKC zouden daarmee in maart 2019 op € 
2.348,- per m2 bvo uitkomen. De stichtingskosten voor het totale project komen dan 
afgerond uit op (2.537 m2 x € 2.348,-) € 6 mln. Ondanks de prijsstijging is dat lager dan de € 
6,78 mln uit de eindrapportage van Van Riezen. Dat heeft te maken met het feit dat het 
programma in deze notitie bijna 800 m2 kleiner is. 
 
Bij uitbreiding van de Amstelschool is het gewenst om de informele fietsroute naar de Jacob 
van Ruisdaelweg geschikt te maken voor (grotere aantallen) fietsers. Tevens wordt de 
verbreding van de brug voor fietsers en voetgangers geadviseerd. De totale projectkosten 
van deze maatregelen worden geraamd op circa € 120.000 inclusief onvoorziene en 
bijkomende kosten (VAT) en BTW. Aangezien de brug niet verbreed kan worden, het is een 
houten brug, dient een nieuwe fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd te worden. Een eerste 
inschatting vanuit de gemeente maakt dat genoemde raming eerder in de buurt ligt van 
circa € 180.000.  
 

 
Figuur 17: gewenste maatregelen bij uitbreiding Amstelschool (uit rapport Goudappel Coffeng) 
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Samengevat kosten: 
 

IKC  €    6.000.000  

Kosten sloop huidige school  €       100.000 

Verkeerskundige kosten  €       180.000  

Tijdelijke huisvesting PM  

TOTAAL  €    6.280.000  

 
Samengevat opbrengsten: 
 

Opbrengsten twee percelen11 € 3.000.000 (circa) 

TOTAAL € 3.000.000 (circa) 

 
Zoals uit de voetnoot blijkt, moeten de opbrengsten nog worden gecorrigeerd voor prijspeil 
2019. 
 

4.3.4 Conclusie 
Het perceel van de Amstelschool is, afhankelijk van de bouwkundige inpasbaarheid, met het 
huidige bestemmingsplan van twee bouwlagen groot genoeg om een IKC van twee 
bouwlagen te realiseren. Wel dient een goede tekening gemaakt te worden van de indeling 
van het perceel waarbij ook rekening gehouden moet worden met fietsparkeren. Indien het 
IKC buiten het bouwvlak valt, is het mogelijk dat alsnog het bestemmingsplan gewijzigd dient 
te worden. Dit dient in vervolgonderzoek uitgezocht te worden. De 36 extra te realiseren 
parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie is wel een aandachtspunt vanwege de 
huidige parkeerdruk en gebrek aan ruimte voor extra parkeerplaatsen. Dit betekent aanleg 
van nieuwe parkeerplaatsen en daarnaast ook een regulering van de blauwe zone. In 
vervolgonderzoek zal de uitwerking van het in te delen schoolperceel verder onderzocht 
moeten worden, met specifieke aandacht voor realisatie van extra nabijgelegen 
parkeergelegenheid. Daarnaast dient tijdelijke huisvesting voor de schoolgaande kinderen 
onderdeel uit te maken van het vervolgonderzoek in dit scenario. Het is belangrijk de 
bestaande omgeving, een woonbuurt, goed te betrekken bij het proces. Feitelijk wordt het 
IKC twee keer zo groot als de huidige school voor wat betreft het aantal leerlingen. Dat heeft 
logischerwijs gevolgen voor de levendigheid en het ruimtegebruik (bouwvolume).   
 
 
 
 
 

                                                      
11 Prijspeil 2016 
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Kosten en opbrengsten nieuwbouw twee afzonderlijke scholen op 
huidige locaties Het Kofschip (Turfstekerspad) en Amstelschool 
 

 
          Versie 15 mei 2019 

 
Aanleiding 
Op donderdag 9 mei is het haalbaarheidsonderzoek over herhuisvesting van Het Kofschip en de 
Amstelschool op één locatie vertrouwelijk gepresenteerd aan (een deel van de) gemeenteraad. In de 
vergadering is gevraagd een overzicht van globale kosten en opbrengsten voor een scenario waarbij 
zowel Het Kofschip (Turfstekerspad) als de Amstelschool op de huidige locatie worden vervangen 
door twee nieuwe afzonderlijke schoolgebouwen. Voor de locatie Het Kofschip betekent dit inclusief 
de dependance van het Kofschip (koningin Wilhelminalaan).  
 
Uitgangspunten één schoolgebouw 
In het haalbaarheidsonderzoek (2019) is uitgegaan van een schoolgebouw (IKC) met in totaal 405 
leerlingen en 300 m2 bvo voor kindvoorzieningen (bso en kinderdagopvang). Er is rekening gehouden 
met eenmaal een vaste voet van 200 m2 bvo omdat beide scholen zeer nauw zullen gaan 
samenwerken. 
 
Uitgangspunten twee basisscholen 
Indien de huidige schoolgebouwen worden gesloopt en opnieuw gebouwd, zal tweemaal een vaste 
voet van 200 m2 bvo moeten worden berekend. In verhouding is namelijk meer ruimte nodig ten 
opzichte van één schoolgebouw (IKC) omdat daar meer flexibel kan worden omgegaan met lokalen. 
Ook wordt aangenomen dat in beide gebouwen 150 m2 bvo wordt gereserveerd voor 
kindvoorzieningen (bso en kinderdagopvang). Daarnaast is gedurende de bouw, tijdelijke huisvesting 
nodig. Hiervoor is nog geen locatie bekend.    
 
Kosten 
Hieronder worden globaal de kosten uiteengezet: 

Sloop Het Kofschip en Kofschip dependance  € 100.000  

Sloop Amstelschool  € 100.000  

Nieuwbouw Het Kofschip (1 school)  € 3.230.000  

Nieuwbouw Amstelschool  € 3.200.000  

Tijdelijke huisvesting1  € 1.000.000  

Verkeerskundige kosten Het Kofschip2 € PM 

TOTAAL  €  7.630.000  

 
 
 
 
 

                                                      
1 Er is gedurende twee jaren tijdelijke huisvesting nodig waarbij ervan uit wordt gegaan dat de scholen na 
elkaar worden gesloopt en gebouwd. Op deze manier zal elke school één jaar gebruik maken van de tijdelijke 
huisvesting. De 150 m2 voor kindvoorzieningen zijn meegenomen in de kosten voor tijdelijke huisvesting. 
2 De mogelijk extra verkeerskundige maatregelen en extra parkeerplaatsen bij locatie Het Kofschip (vanwege 
samenvoegen dependance) is nog niet onderzocht, vandaar de PM post.  



 

 

Opbrengsten 
Omdat Het Kofschip en Amstelschool op de huidige locaties worden teruggebouwd, blijft er één 
kostendrager over; de locatie van Het Kofschip aan de Koningin Wilhelminalaan. Deze locatie kan 
ontwikkeld worden naar woningbouw. Volgens het rapport van Van Riezen (2016) worden de 
opbrengsten geschat op afgerond € 2,1 miljoen. Dat is gebaseerd op het prijspeil van 2016. 
 

Opbrengst herontwikkeling locatie 
Koningin Wilhelminalaan  € 2.100.000  

TOTAAL  € 2.100.000  

 
 
Mogelijke voordelen nieuwbouw op huidige schoollocaties 

• Er zal relatief weinig weerstand zijn, want de huidige omgeving is bekend met de 
schoolsituatie; 

• De omgeving (verkeerskundig) is reeds ingericht op de schoolomgeving. 
 
Mogelijke nadelen nieuwbouw op huidige schoollocaties 

• Er zal tijdelijke huisvesting gerealiseerd moeten worden gedurende de sloop en bouw van de 
nieuwe school. Hiervoor is nog geen locatie bekend, daarnaast zal extra verkeer en parkeren 
op gang komen rondom het tijdelijke schoolgebouw;   

• Twee kleinere scholen op twee verschillende locaties is niet in lijn met de visie van het 
schoolbestuur en het Onderwijsbeleid van de gemeente Ouder-Amstel. 

• Voor het locatie Kofschip dient wel een bestemmingsplanwijziging doorlopen te worden in 
verband met extra bouwlaag door toevoegen dependance.  

 
 
Kosten- en opbrengstenoverzicht genoemde locaties 
Ter volledigheid hierbij een overzicht van de kosten en opbrengsten van de 5 potentiele locaties 
(zoals getoond in presentatie 9 mei jl.) inclusief de nieuwe onderzoeksvariant:  
 

Locaties Kosten Opbrengsten Totaal 

Ouderkerk-Oost € 6.300.000 € 5.600.000 € 700.000 

Jacob van Ruisdaelweg € 6.300.000 € 5.600.000 € 700.000 

Bindelwijk (inclusief sporthal en 
maatschappelijke voorzieningen) 

€ 9.400.000 € 5.600.000 € 3.800.000 

Het Kofschip (IKC) € 6.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 

De Amstelschool (IKC) € 6.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 

    

Nieuwe uitvraag:     

Nieuwbouw van huidige schoollocaties € 7.630.000 € 2.100.000 € 5.530.000 

 



1 Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk- bijlage 4 schoolbestuur Nieuwbouw Kofschip en Amstelschool Ouderkerk voordelen.pdf 

 

1 
24-11-2020 

Waarom beide scholen in één gebouw huisvesten? 
 

Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland heeft samen met de directies van Het Kofschip en 
Amstelschool, vanuit verschillende perspectieven de voordelen in kaart gebracht van het huisvesten 
van beide scholen in één schoolgebouw: 

 
Het perspectief vanuit ouders/kinderen: 
 Binnen een gebouw de keuze voor twee kleine scholen en onderwijsstromen 
 Kleinschaligheid in één gebouw is goed te realiseren, tegelijkertijd veel 

gemeenschappelijke voorzieningen te delen, zoals vaklokalen en bibliotheek 
 Meerdere vriendjes in de buurt 
 Meer mogelijkheden om talenten te benutten door uitbreiding vaklokalen 
 Uitgebreider aanbod voor kinderen tijdens en na schooltijd 
 Plusklas 

 
Het perspectief vanuit onderwijsinhoud en schoolteams: 
 Eigentijds en groeps-doorbroken onderwijs kunnen bieden 
 Faciliteiten delen, zoals gymzaal, vaklokalen etc. 
 Delen van expertise, leerkrachten komen meer in hun kracht te staan, overleg tussen 

leerjaren van de twee scholen ter inspiratie en advies 
 Delen van specialisten, zoals rekenen, taal en gedrag binnen het gebouw 
 Professionalisering samen oppakken 
 Delen taken zoals bibliotheek, veiligheid, BHV, RI&E, conciërge, administratie (ook voor 

telefonische bereikbaarheid) etc. 
 Delen werkgroepen (bijvoorbeeld innovatie, ICT, burgerschap) 
 Collegiale consultatie (leerkrachten uit dezelfde groep bijvoorbeeld) 

 
Het perspectief vanuit de stichting: 
 Kosten onderhoud verlagen 
 Lagere vaste lasten 
 Instandhouding twee scholen in geval van krimp 
 Niet alleen vanuit het perspectief van de kleinschaligheid vinden wij het in stand houden van 

twee scholen van belang. Ook vanuit het perspectief van bekostiging.  Omdat het behoud van 
een eigen brinnummer een voorwaarde voor bekostiging ziet ook de onderwijsinspectie er op 
toe dat we twee afzonderlijke scholen blijven houden 

 Locatie centraal in het voedingsgebied; Bindelwijk is vanuit vooronderzoek een optie  
 Personeel breder in te zetten naar mogelijkheden en wensen, personeel opvang bijvoorbeeld 

ook in te zetten waardoor aantrekkelijker werkgever. Zeker gezien de toekomst met tekorten 
personeel heel belangrijk voor borging goed onderwijs in het dorp 

 
Visie op kindcentra: 
 
Onderwijsgroep Amstelland is een voorstander van de mogelijkheid om onderwijs in één gebouw te 
kunnen bieden in een doorgaande lijn van 0 – 12 jaar oud. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dit 
goed is voor de ontwikkeling van kinderen en het bevordert de sociale integratie. Op dit moment wordt 
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er op de beide scholen al de mogelijkheid van onderwijs van 2 – 12 jaar geboden en buitenschoolse 
opvang, in samenwerking met Tante Kaatje. Met de uitbreiding naar een opvang van 0 – 4 jaar zou een 
volledige doorgaande lijn mogelijk worden. De mogelijkheid om dit nog verder uit te breiden met 
andere voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld cultuur zien wij als een verrijking.  
 
In dit kader wijzen we ook op de voordelen als de mogelijkheid er is om de sporthal te verplaatsen. Dit 
biedt meer ruimte voor het onderwijs inclusief de plusfaciliteiten die wij wenselijk vinden 
(=kindcentrum).  Bovendien komen we ook tegemoet aan de wens van ouders om meer speelruimte te 
creëren.   
 
Of in het gebouw ook de mogelijkheid gerealiseerd moet worden voor die plusfaciliteiten is wat ons 
betreft volledig afhankelijk van de mogelijkheden van de uiteindelijk gekozen locatie. Het bieden van 
goed eigentijds onderwijs door twee kleinschalige scholen met een eigen stroming, voldoende 
buitenspeelruimte en een veilige omgeving zijn de belangrijkste vereisten waar wat ons betreft dan 
eerst aan moet worden voldaan. Kortom, dit heeft voor ons de hoogste prioriteit. Aansluitend zien wij 
graag de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van een kindcentrum. 
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Bijlage 5 – Checklist communicatieplan 
 

 
 
 

 
 
GLOBALE PLANNING, COMMUNICATIEMOMENTEN EN BELANGHEBBENDEN  
 

 
 
 
 
 

CHECKLIST voorbereiding en uitvoering externe communicatie  
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BASIS UITGANGSPUNTEN & DOELSTELLINGEN VAN DE COMMUNICATIE  
 
Gemeenschappelijke doelstelling/ambitie  
Om de verschillende deelbelangen bij elkaar te brengen en te houden is het raadzaam te werken met een gemeenschappelijke, inhoudelijke 
doelstelling voor de inrichting van een IKC. Een gedeelde (lange termijn) ambitie is de basis voor een duurzame samenwerking.  
 
Enthousiasmeer alle betrokkenen en belanghebbenden 

De start van het (kind)centrum start met het enthousiasmeren van alle betrokkenen.  
Het is essentieel dat bij medewerkers, schooldirecteuren en - besturen de overtuiging ontstaat dat er door intensieve samenwerking tussen 
onderwijs, kinderopvang en zorg grote (pedagogische) voordelen voor kinderen ontstaan. En dat het samenbrengen van partijen op 1 locatie in 
het hart van het dorp dit ondersteunt.  
 
Breng er vaart in samen met de medewerkers  
Locatiedirecteuren van de scholen en de kinderopvangorganisaties zijn inhoudelijk zeer deskundig en juist zij zijn de natuurlijke aanjagers.  
Samen met hun medewerkers kunnen zij kleinschalige mijlpalen realiseren, pilots starten, overlegvormen bedenken, ouderparticipatie 
inrichten etc. (De rol van bestuurders is het ontwikkelen van een heldere visie en om het proces te faciliteren en te bewaken.) 
 

Start met een kleine groep ‘kernpartners’  
Stel een kleine groep ‘kernpartners samen om in de beginfase snel concrete stappen te zetten. Denk hierbij aan de beide scholen, de 
kinderopvang/peuterspeelzaal/TSO/BSO en de gemeente. Persoonlijk contact en goed overleg tussen deze partijen dat al start voor 
openbaarmaking van de stukken, kan raadzaam zijn.  
 
Elke verandering roep barrières op en vermijd verrassingen  
Verandering betekent los durven laten voordat het nieuwe helemaal duidelijk is. Dit roept op zijn minst vragen op en soms ook weerstand. Die 

vragen en weerstand zijn potentiele barrières in de communicatie. Historische roots, sportclubs, religieuze voorkeuren etc zijn potentiele 

voedingshaarden voor gedoe. Veel van deze barrières zijn van tevoren in te schatten, waardoor je je kan voorbereiden op het antwoord. Neem 

zorgen serieus en wees eerlijk, ook als je het antwoord (nog) niet precies kan geven of als je weet dat het antwoord impopulair zal zijn. Verras 

mensen/partners niet. Schat in of een bericht ‘rauw op het dak valt’ als men het zonder vooraankondiging ergens ‘moet lezen’. Dit heeft invloed 

op de timing van je communicatie.  
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Gebruik zoveel mogelijk beeld 
In welk medium dan ook, maak gebruik van zoveel mogelijk beeld en zo beperkt mogelijk tekst. Denk aan foto’s en tekeningen/schetsen van de 
nieuwe locatie, fotos van de dorpskern, foto’s van het Kofschip en de Amstelschool, foto’s van het sportcomplex en -café, foto’s van de huidige 
huurders, foto’s van huidige partners (klaarovers, vervoer etc etc). Het helpt herkenning en beeldvorming. Ook de animatie gemaakt door de 
school is geschikt om te tonen in een bijeenkomst.  
 
 
BELANGHEBBENDEN  
 
Scholen Kofschip/Amstelschool:  

• Directie – vooral nieuwe directeur Kofschip 

• MZ 

• Leraren  

• Ouderraad 
 
Doelstelling:  

- Informeren over de plannen  
- Overtuigen van de vele (pedagogische) voordelen van een IKC  
- Enthousiasmeren – oproepen tot het zijn van ambassadeur voor de plannen (zij zijn je beste promotors)  
- Ondersteunen: zorg dat je mogelijke zorgen, vragen, onduidelijkheden zoveel mogelijk vooraf bedenkt en daar een antwoord op hebt. 

Maak een Q&A die vragen van partners/ouders beantwoordt zodat iedereen dezelfde boodschap vertelt.  
- Neem de tijd voor persoonlijke toelichting. Plan dit tenminste 2x, vragen komen meestal pas na ‘een nachtje slapen’. Tijd die je nu 

investeert win je later terug. 
- Informeer / betrek de Ouderraad: qua timing slim om dit rondom de 28e te doen / voor de ouderavond?  

 
 
Schoolpartner(s) 

• Tante Kaatje, Kind& CO en anderen  

• Peuterspeelzaal 

• TSO/BSO  
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Doelstelling:  
- Informeren over de plannen  
- Uitnodigingen om een rol te spelen in het IKC  
- Wees helder over verwachtingen van samenwerking en verken de voorwaarden (juridische vorm)  
- Kom tot een gezamenlijke ambitie (maak gebruik van de aangeleverde basis communicatie) 
- Overtuigen van de vele (pedagogische) voordelen van een samenwerking  
- Enthousiasmeren – oproepen tot het zijn van ambassadeur voor de plannen (ook zij zijn je beste promotors)  
- Voorbereiding: zorg dat je mogelijke zorgen, vragen, onduidelijkheden zoveel mogelijk vooraf bedenkt en daar een antwoord op hebt. 

Bepaal vooraf goed je communicatie-/gespreksstrategie met Tante Kaatje en andere partners. Weet hoe je juridisch staat, bepaal wie 
de gesprekken voert en wie er bij is/zijn en bedenk de beste timing.  

- Toon: uitnodigend, verkennend, enthousiasmerend (i.t.t. vertellen en opleggen).  
 
 
Huidige partners van de beide scholen:  

• Te informeren door de scholen  

• Of door gemeente indien gecontracteerd door gemeente  
 
Doelstelling:  

- Informeren over de plannen  
- Wees helder wat er voor hen gaat veranderen: wanneer wordt dit realiteit, wat verandert er aan hun werk, blijft er werk voor hen e.d.  
- Voorkom ‘rauw op m’n dak’  

 
 
Huidige huurders Bindelwijk 

• Kinderopvang Tante Kaatje  

• Openbare Bibliotheek  

• GGD consultatiebureau 

• Muziekschool 

• Mensendiek 

• Logopedist  
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• Sporthal 

• Sportcafé 
 
Doelstelling:  

- Informeren over het hoe en waarom van de plannen  
- Wees helder over timing, proces, communicatie en inspraak 
- Wees begripvol: voordat het centrum er is, hebben zij te maken met verhuizing, verbouwing, ‘bouwput’ etc – wees eerlijk/duidelijk over 

wat je daaraan gaat/kan doen  
- Wees uitnodigend en verkennend richting mogelijke ketenpartners in het nieuwe centrum: kan je zekerheid bieden of nog niet?  
- Bedenkt je communicatiestrategie: welke boodschap via welk medium (voorkom ‘moet ik het weer ergens lezen’), is een brief afdoende 

of beter een voorbereidend persoonlijk gesprek?  
- Bereid je voor: weet hoe de huidige contracten lopen, denk aan barrières die er kunnen zijn (of verken barrières in een gesprek en kom 

er op terug). Scheer niet alle huurders over 1 kam.  
 
 
Omwonenden Bindelwijk  
Doelstelling:  

- Informeren over het hoe en waarom van de plannen  
- Enthousiasmeer over de voordelen van het centrum in de wijk 
- Wees helder over timing, proces en inspraak 
- Wees begripvol: voordat het centrum er is, hebben zij te maken met een ‘bouwput’ in hun wijk, geluidsoverlast etc – wees 

eerlijk/duidelijk over wat je daaraan gaat/kan doen  
- Een betrokken en begripvolle buurt is goud waard: bedenk je communicatiestrategie: hoe en wanneer informeer je ze en voorkom je ‘ik 

heb het weer moeten lezen’. Aandacht aan het begin van het proces betaalt zich later terug.  
 
 
Dorpsgenoten  
Doelstelling:  

- Informeren over het hoe en waarom van de plannen  
- Enthousiasmeer over de voordelen van het centrum in de dorpskern  
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- Wees helder over timing, proces, communicatie en inspraak 
- Wees begripvol: voordat het centrum er is, is er sprake van een ‘bouwput’ in hun wijk, geluidsoverlast etc – wees eerlijk/duidelijk over 

wat je daaraan gaat/kan doen  
- Een betrokken en begripvol dorp is goud waard: gebruik het weekblad om te informeren, ook informatie in het huidige Bindelwijk kan 

waardevol zijn (informatietafel?)  
 
 
Ouders Kofschip & Amstelschool  

• Prikbord  

• Nieuwsbrief  

• Video  

• Ouderavonden 
 
Doelstelling:  

- Informeren over de plannen  
- Overtuigen (en enthousiasmeren) van de vele (pedagogische) voordelen van een IKC  
- Benadruk de voordelen voor het kind en de ontzorging van ouders 
- Toon de video, nodig uit tot gesprek, en neem zorgen en vragen serieus  
- Doe een vooraankondiging van dit onderwerp op de ouderavond via prikbord/nieuwsbrief/mail.  

 
Potentiele (keten)partners in nieuwe (kind)centrum 
Bedenk je dat potentiële partners de berichtgeving lezen en geïnteresseerd zullen zijn hier een rol te vervullen. Bereid je voor op vragen en 
aanbiedingen van diverse ondernemers. Bedenk een goed antwoord: wees duidelijk over de verkenning, de timing, proces, communicatie en 
inspraak. Voorkom de perceptie/reactie: ‘als je niet al aan tafel zit, maak je geen enkele kans’.  
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Raadsbezoek aan IKC op 5 september 
Doelstelling:  

- Maak heel duidelijk wat je eigen doelstelling en ambitie is met Bindelwijk 
- Maak duidelijk wat het bezoek daarvan wel laat zien en ook wat ze niet gaan zien – welke voordelen heeft Bindelwijk tov het IKC van 

bezoek 
- Zorg voor inspirerende sprekers en rondleiding  
- Bereid je goed voor op mogelijke zorgen, vragen, onduidelijkheden; maak een Q&A zodat er een gedeeld en gelijkluidend antwoord is 

 
 
Mogelijke Media en Middelen Gemeente en School   

• Website gemeente  

• Facebook gemeente 

• Twitter gemeente  

• Website & social media school  

• Persoonlijk gesprek  

• Brief / Flyer  

• Prikbord, nieuwsbrief  

• Weekblad voor Ouder-Amstel (plan tijdig artikel/interview evt onder embargo)  
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Datum: 25 september 2020 

 

CRITERIA VOOR NIEUWBOUW AMSTELSCHOOL 
Input vanuit het team 

Gebouw  • extra ruimtes en lokalen ruim genoeg 
• eigen school met eigen ingang, eigen aula en eigen extra ruimtes. Speelzaal, extra lokalen voor 

expressie-muziek-gym-muziek-kinderkeuken kunnen bv gedeeld worden, ook of juist met BSO 
en de 2 scholen. Minimaal 2 extra gedeelde lokalen naast de speelzaal. 

• uitnodigende ingang, per school duidelijk eigen vormgeving 
• speelse bouw, inhammen, uitsteeksels, ronde vormen, schuine daken, afwisselend, veel licht 
• zeker een aparte speelzaal voor de kleuters, naast de gewone gymzaal 
• kleuterlokalen begane grond met eigen ingang 
• onderwijs is het uitgangspunt in de vormgeving van het gebouw 
• Goed werk- en leefklimaat tijdens alle jaargetijden 
• Minimaal 3 extra leer-, werkruimtes voor onderbouw-middenbouw-bovenbouw 
• Minimaal 4 tot 5 extra kantoortjes/gesprekskamers voor ib-rt-administratie-directie-

ambulante collega's 
• Garantie voor inspraak leerkrachten en ouders op inrichting en criteria met als uitgangspunt 

toekomstgericht onderwijs 
Plein • buitenruimte minimaal 1000 m2 voor eigen school 

• Natuurplein 
• Rekening houden met ligging lokalen m.b.t. mogelijke geluidsoverlast 

Parkeren • Parkeergarage onder het gebouw voor auto’s personeel gebouw. 
• Fietsenstalling leerkrachten (ook in de garage?) 

Input vanuit de leerlingenraad 
Gebouw • geen groot blok als gebouw, net als Amstelschool met hoekjes enz. 

• schooltuin (kan ook op het dak) 
• dakterras met speelplaats/voetbalkooi 
• speelzaal voor de kleuters en de dansles 
• BSO combineren met lokalen voor kinderkeuken, handvaardigheid, muziek, techniek, speelzaal 
• veel glas en licht 

Identiteit • zichtbaarheid Amstelschool door oranje/blauwe vis, het kunstwerk en ons bord met de naam 
• onze schoolwaarden verantwoordelijkheid-veiligheid-respect op een of andere manier buiten 

zichtbaar 
Plein • uitdagend groot speelterrein (natuur, water, bosjes, groen, klimmen, balspelen, zandbak, 

boomhut, verkeersplein, vakken per groep) 
Parkeren • Fietsenrek onder de grond, meer ruimte voor spelen. 
Duurzaamheid • duurzaamheid belangrijk 

Input vanuit de ouders 
Karakter / 
identiteit 

• Het gebouw moet zo gebouwd worden dat de identiteit en het sociale karakter van de huidige 
school behouden kan blijven. Dit houdt in: meerdere ingangen in het gebouw ; ruimte voor 
ontmoeting; aandacht voor persoonlijke relaties (ouders moeten de leerkracht kennen, zien, 
etc). Met uitzondering van de verschillende ingangen zijn dit vooral zaken die ook met de 
organisatie van de school te maken hebben. Uitgangspunt 8,5 groepen x 30 leerlingen, niet 
meer en niet minder. 

• Belangrijk dat de kleinschalige sfeer wordt behouden: leerlingen, ouders en leerkrachten 
kennen elkaar, ook klas-overstijgend. Er is persoonlijke aandacht, korte lijnen, warme 
overdrachten, geborgen gevoel. De zorg bestaat dat dit niet te realiseren is in een groot 
gebouw. Tevens biedt dit een veilige cultuur in school. Dit moet behouden worden. 

• Eigen school met eigen uitstraling, culturele waarden, rituelen en activiteiten 
• Behoud van buurtfunctie waar je als kind ook na school nog kan spelen 

Gebouw / plein • De maat van de school (aantal vierkante meters) moet meer zijn dan het wettelijke minimum: 
minimaal 1500 m2 per school. Dit heeft met name betrekking op de minimum afmeting van de 
lokalen, deze zijn wel heel klein. Graag ruimer dan wettelijke minimale eis . 

• Een plein even groot als nu voor alleen de Amstelschool; een aula waar ontmoeting mogelijk is 
en een school waar maximaal 8,5 groepen van 30 lln in kunnen. 



 

Datum: 25 september 2020 

• School met een eigen plein en eigen ingangen voor de klassen vanuit meerdere kanten (nu 
vanuit 5), zodat het naar binnen gaan rustig blijft verlopen 

• Vriendelijk en speels gebouw, geen blokkendoos 
• Klassen met uitzicht aan twee-drie kanten, zoals nu 
• Maximaal 1 etage, onderbouw onder, bovenbouw boven 
• Veel groen, daglicht 

Verkeers-
veiligheid 

• Met name de verkeersveiligheid is erg belangrijk. Gezien de lokale situatie bestaan hier grote 
zorgen over: nu 3 locaties met 3 verkeersstromen die straks allemaal samen komen. De 
huidige infrastructuur laat dat niet toe. De angst is groot dat dit gevaarlijke situaties oplevert 
en grote verkeersproblemen. De verkeerssituatie dient op spitstijden onderzocht te worden.  

Parkeren • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de school (Straal van honderd 
meter)  

• De wens wordt geuit om ondergronds te parkeren. 
Input vanuit directie (ook standpunt directie Het Kofschip) 

Kwaliteit • Ik vind het belangrijk dat het gebouw past bij de visie van ons onderwijs en onze identiteit. 
Daarnaast wil ik een kwalitatief goed gebouw, niet alleen de eisen vanuit het bouwbesluit. 
Hiervoor ben ik geïnspireerd geraakt door het kwaliteitskader huisvesting po, ik zie graag dat 
wij dit kader als leidraad gebruiken: 
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/2020-
07/Kwaliteitskader_Huisvesting_2016_po.pdf (tevens bijgevoegd als bijlage 2) 

 

 

  



 

Datum: 25 september 2020 

CRITERIA VOOR NIEUWBOUW HET KOFSCHIP 
Input vanuit team, ouders en directie 

Plein  • Een eigen schoolplein met groen en open karakter op de begane 
grond.  Een overzichtelijk schoolplein dat minimaal de m2 heeft van TSP (1500m2 om op te 
spelen) Schuur/fietsenstalling moet los hiervan.   

• Uitdagende speelruimte (klimbos)  
• Schoolplein los van eventuele andere school   

Omgeving  • Hek of haag indien water in de buurt. Niet aan een doorgaande weg.  
• Fietsveiligheid erg belangrijk!  

Parkeren  • +/- 30 parkeerplaatsen en kiss & ride +/- 10 plekken  
Gebouw  
  

• Maximaal 2 laags gebouw   
Ruimtes zelfstandig:  

• 9 klaslokalen met eigen opslagruimte in het lokaal (rekening houden met extra m2 
voor wandvullende kasten)   

• Leerplein voor 168 leerlingen (3-8)  
• Aula voor 200 kinderen (eventueel in combi met leerplein)  
• Kleuters moeten bij de school maar ook afgesloten worden i.v.m. geluid en werken  
• Kleuters op de begane grond  
• 5 kantoorruimtes (IB, directie, administratie, schoolassistent, onderwijsonderteuner)  
• Lerarenkamer + keukentje (eventueel deels delen, maar ook mogelijkheid apart)  
• Speelzaal  
• Materialen magazijn  
• Spreekkamer  

Eventueel delen:  
• Schoolbibliotheek  
• Kookruimte   
• Techniekruimte   

Kleinschaligheid   • Overzichtelijke ruimtes, huiskamer gevoel  
Indien delen  Om kleinschaligheid te behouden moeten indien 2 scholen volledig gescheiden zijn:  

• Eigen ingang voor Het Kofschip, op ruime afstand en niet in zicht van een eventuele andere 
school.   

• Eigen haal en breng plek voor ouders.   
• Enkel bij elkaar in de gezamenlijke ruimtes  
• School(plein) los van andere school.  

Licht  • Rekening houden met lichtval, wij wensen een licht gebouw.  
• Veel natuurlijk licht.  
• Goede grote ramen.  

Natuur  • Moestuin/ontdektuin buiten het schoolplein (op het dak).   
• Buitenplaats voor leerkrachten (buiten lestijden om)  

Externen  • BSO ruimtes van tevoren bepalen.  
• Zelf bepalen met welke KDV organisaties en of dit wenselijk is.  

Co2 • Genoeg capaciteit om alle ruimtes in de school (dus inclusief de aula, gymzaal, leerplein) bij 
normaal gebruik onder een waarde van 650 ppm (CO-2) te houden. Dit om de veiligheid van 
onze kinderen te waarborgen wanneer de kans op virusoverdracht tijdens een epidemie groot 
is. 

Duurzaamheid  • Zonnepanelen  
• Zoveel mogelijk c02 neutraal (ventilatie/ koeling met warmte terugwin)  
• Alles dient zeer geluidsdicht te zijn.  
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MEMO

Aan
Gemeenteraad Ouder-Amstel

Van
College van B&W

Datum
15 oktober 2020

Kopie: 
J. Kempers

Betreft 
Aansluiting aanvraag Onderwijsgroep Amstelland op onderwijsbeleid en visie 
onderwijshuisvesting. 
Bijlage 8 bij Adviesverzoek verdiepend onderzoek twee scholen & opvang onder één dak op 
locatie Bindelwijk, voor commissie B&B 12 november 2020.

Twee scholen onder één dak, met kinderopvang
“Een gebouw waar in een veilige setting, zowel pedagogisch als fysiek, kwalitatief goed onderwijs kan 
worden gegeven”. Dat is de insteek van Onderwijsgroep Amstelland in de aanvraag tot twee scholen 
onder één dak met kinderopvang, die zij 25 september 2020 heeft ingediend. 
Als college ondersteunen wij de invulling van de aanvraag, omdat deze past in de gemeentelijke visie 
op ontwikkeling van scholen met kinderopvang en omdat deze aansluit op ontwikkelingen die in de 
samenleving plaatsvinden. 

Gemeentelijke visie
Een van de pijlers in de onderwijsnota 2016-2020 is het ontwikkelen van scholen gecombineerd met 
kinderopvang/bso op één locatie, onder één leiding, met één pedagogisch beleid. Deze combinatie is 
echter een middel en geen doel op zich. De uitwerking van een dergelijke school is maatwerk, 
waarbij de behoeften van de kinderen, ouders en de buurt als uitgangspunt gelden. Van belang is, 
dat er een rijk dagprogramma aangeboden kan worden, dat een beroep doet op de talenten en 
potenties van kinderen en kindnabije zorg regelt.
De doelen die hiermee worden beoogd zijn een soepele overgang van kinderdagopvang naar 
basisschool, een doorgaande leerlijn, een geïntegreerd aanbod, vroegere signalering van sociaal-
emotionele problemen bij kinderen en voorkóming van zware jeugdproblematiek.

Om een goede brede basis voor de kinderen te garanderen moeten we zorgen voor een 
multifunctionele setting waar als het ware op een natuurlijke manier de samenwerking tot stand kan 
komen tussen de spelers in al de beleidsvelden rondom het kind.

School en kinderopvang/bso onder één dak schept de voorwaarden om de verschillende domeinen 
rondom kinderen nog dichter bij elkaar te brengen (zie afbeelding op volgende pagina). De overstap 
wordt voor kinderen veiliger en natuurlijker en informatie over de ontwikkeling en het welzijn van 
kinderen gaat niet verloren. Kinderen weten wat zij kunnen verwachten en leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers op hun beurt ook. Ook vindt op deze manier kruisbestuiving plaats en 
vullen medewerkers in onderwijs en kinderopvang elkaar aan en versterken ze elkaar. 
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Toekomstige ontwikkelingen
Het kabinet heeft opdracht gegeven tot een scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen. De 
scenario’s zijn gericht op (1) het verhogen van de arbeidsparticipatie, (2) het verbeteren van de 
ontwikkeling van het kind en (3) het vereenvoudigen van het stelsel. 
 
Een van de scenario’s gaat uit van 16 uur gratis kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In dat 
scenario sluit kinderopvang naadloos aan op onderwijs, omdat de kwaliteit van deze breed 
toegankelijke voorziening wordt gevoed door ontwikkelingsgericht werken en spelend ontwikkelen. 
Dit bevordert gelijke kansen in de (school)carrières van kinderen. De eerste vier levensjaren zijn 
cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen, laten onderzoeken keer op keer zien.

De tendens, ook landelijk, is om onderwijs en opvang steeds meer te faciliteren om samen te 
werken. Een school bouwen we voor 30-40 jaar. We hebben de plicht om onderwijshuisvesting ook 
voor de toekomst bestendig te bouwen en moeten dus rekening houden met het faciliteren van een 
breder aanbod in-en rondom de school. Daarom midden in het dorp, met genoeg ruimte voor een 
breed aanbod en nabijheid van zorg en maatschappelijke voorzieningen. 
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6.a Verordening beslistermijn schuldhulpverelning Ouder-Amstel 2021 (2020-60)

1 Dossier 1842 voorblad.pdf 

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1842
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 3 december 2020
Agendapunt 6.a
Omschrijving Verordening beslistermijn schuldhulpverelning Ouder-

Amstel 2021 (2020-60)
Eigenaar Heuvel, N. van den

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 3 december 2020

Voorgesteld besluit
Vaststellen verordening



1 Beslistermijn schuldhulpverlening- verordening 2021 OA- rvs (2020-60).docx 

Nummer 2020/60

datum raadsvergadering : 17 december 2020
onderwerp : Raadsbesluit Verordening beslistermijn 

schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021 
portefeuillehouder : A.A.M. Boomgaars
datum raadsvoorstel : 29 oktober 2020

Samenvatting
Om meer duidelijkheid te scheppen in het aanvraagproces schuldhulpverlening is bij 
de wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 
opgenomen dat de gemeenteraad in een verordening moet vastleggen hoe lang de 
termijn is tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag is gesteld en het besluit of 
iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Deze beslistermijn wordt 
vastgesteld op 8 weken. 

Wat is de juridische grondslag?
Artikel 4a, derde lid Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Wat is de voorgeschiedenis?
Inwoners met problematische schulden kunnen bij gemeenten terecht voor onder meer 
advies en schuldbemiddeling. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed 
toegankelijk is. In 2018 heeft de Nationale Ombudsman uit eigen beweging een 
grootschalig onderzoek ingesteld, ‘Een open deur (2018)’, naar de toegang tot de 
gemeentelijke schuldhulpverlening. Een van de aandachtspunten in een vervolgrapport 
was het feit dat mensen vroegtijdig uitvallen in het toegangsproces. Mede naar 
aanleiding daarvan is besloten de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan te passen. 
Per 1 januari 2021 treedt de wijziging van de Wet gemeentelijke schulpverlening in 
werking. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij 
verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste 
gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in 
aanmerking komt.  

Waarom dit raadsvoorstel?
Naar aanleiding van het advies van de Nationale Ombudsman om meer duidelijkheid te 
scheppen in de termijnen is tijdens het wetgevingstraject een amendement door de 
Tweede Kamer aangenomen, waarin is bepaald dat de gemeente bij verordening een 
wettelijke termijn moet opnemen, waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over 
de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. 
De termijn mag maximaal 8 weken bedragen (conform Awb-termijn). Omdat de Awb 
dezelfde termijn hanteert, is de toegevoegde waarde dat de gemeenteraad een kortere 
termijn kan vaststellen, zodat het college sneller moet beslissen.

Wat gaan we doen?
Er wordt een verordening opgesteld waarin de beslistermijn is opgenomen. Deze termijn 
mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is 
gelijk aan de maximale redelijke termijn die in de Algemene wet bestuursrecht wordt 
gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan. Voorgesteld wordt om 
een termijn van 8 weken op te nemen, zodat er voldoende tijd is om besluiten goed voor 
te bereiden.  

De beslistermijn van 8 weken is een maximale termijn. Duo+ zal worden gevraagd om in 
de sturingsinformatie inzichtelijk te maken hoe lang de beslistermijn in 2021 gemiddeld 



duurt. Door naast de gemiddelde termijn ook te kijken naar de uitschieters naar boven 
en beneden en de oorzaken daarvan, kan een nieuwe termijn voor het jaar daarop 
worden afgesproken. Aan de hand van de sturingsinformatie wordt de termijn jaarlijks 
geëvalueerd. Op die manier wil het college stapsgewijs invulling geven aan de ambitie 
om kortere termijnen te hanteren, zonder de uitvoeringsorganisatie voor een 
onrealistische opgave te plaatsen.  

Wat is het maatschappelijke effect?
Inwoners weten binnen 8 weken of zij worden toegelaten tot de schuldhulpverlening of 
niet. Hierdoor zullen minder mensen uitvallen in het toegangsproces. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De afgelopen jaren is de beslistermijn van 8 weken, door verschillende oorzaken, vaak 
niet gehaald. Soms moesten inwoners eerst nog andere stappen zetten voordat de 
melding verder kon worden opgepakt (scheiding, verslaving) of dat er geen stukken 
werden aangeleverd. Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 
1 januari 2021 is de gemeente verplicht informatie te gebruiken waar de gemeente al 
over kan beschikken en moet de inwoner deze informatie controleren en aanvullen. 
Hierdoor kunnen besluiten sneller worden genomen. Het aanhouden van een termijn van 
8 weken is verstandig, zodat het voorbereiden van het besluit zorgvuldig kan gebeuren. 

Een te korte termijn kan extra administratieve handelingen met zich meebrengen, zoals 
het versturen van een hersteltermijn. Bij een onzorgvuldig genomen besluit bestaat de  
kans op bezwaar en beroep. Als een besluit niet tijdig wordt genomen is de gemeente op 
grond van de Wet dwangsom en beroep een dwangsom verschuldigd voor het niet 
naleven van de voorgeschreven beslistermijnen. Dit brengt ook weer administratieve 
handelingen met zich mee. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Om de termijn tussen het eerste gesprek en het afgeven van de beschikking te 
monitoren moet Duo+ de systemen zo inrichten dat deze informatie in de 
sturingsinformatie per kwartaal inzichtelijk kan worden gemaakt.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het gaat om het vaststellen van een termijn waarbinnen een besluit op een aanvraag 
moet zijn genomen. Hiervoor is bij Duo+ nagegaan hoe lang het afhandelen van een 
aanvraag de afgelopen jaren gemiddeld duurde. Gezien de minimale inhoud van de 
verordening wordt deze alleen ter informatie naar de Adviesraad Sociaal Domein 
gestuurd. De vaststelling van de Verordening wordt gepubliceerd in de verschillende 
mediabronnen. 

Wat is het vervolg?
Vanaf 1 januari 2021 wordt de gemiddelde beslistermijn via de sturingsinformatie van 
Duo+ gemonitord. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Dit is reeds uitgelegd onder “Wat gaan we doen?” en “Wat is het vervolg?”
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RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2020, nummer 
2020/60,

BESLUIT :

Vast te stellen:

- de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021

Ouder-Amstel, 17 december 2020, 

De raad voornoemd, 

De griffier,     De voorzitter, 

Mevr. L.W.F. Örscek-Moolenaar mevr. J. Langenacker
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Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021 

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening
De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste 
lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn 
van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die 
wet, heeft plaatsgevonden. 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
Ouder-Amstel 2021.

Ouder-Amstel, 17 december 2020,
 
De raad voornoemd, 

De griffier, De voorzitter, 

Mevr. L.W.F. Örscek-Moolenaar mevr. J. Langenacker



Toelichting

Algemeen 

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde 
lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang 
van 1 januari 2021 zal gelden. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 
tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de 
uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239). 

Artikelsgewijs

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening
De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen 
voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is 
dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de 
inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt 
besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt. 

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de 
Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de 
gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een 
schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke 
termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een 
verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke 
verordening vastgestelde, termijn reageert. 

Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht 
weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel 
toegestaan. 

De beslistermijn is bepaald op 8 weken, zodat er voldoende tijd is om een besluit 
zorgvuldig voor te bereiden en een plan van aanpak op hoofdlijnen te maken. 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel
De datum van inwerkingtreding valt samen met de inwerkingtreding van artikel 4a van de 
wet.



6.b Vaststellen controleprotocol 2020 en normenkader 2020 (2020-58)

1 Dossier 1862 voorblad.pdf 

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1862
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 3 december 2020
Agendapunt 6.b
Omschrijving Vaststellen controleprotocol 2020 en normenkader 

2020 (2020-58)
Eigenaar Bennis, J.

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 3 december 2020

Voorgesteld besluit
Vaststellen van de verordening
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RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/58

datum raadsvergadering : 17 december 2020 
onderwerp : Controleprotocol en normenkader 2020
portefeuillehouder : B.M. de Reijke
datum raadsvoorstel : 12 november 2020

Samenvatting
Het controleprotocol en normenkader worden, conform hetgeen hierover is opgenomen in 
de controleverordening, jaarlijks door de raad vastgesteld. Voor de accountantscontrole 
over het jaar 2020 moet het controleprotocol en het normenkader nog worden vastgesteld 
door de raad. In dit controleprotocol worden naast de reikwijdte van de 
accountantscontrole met name de rapporterings- en goedkeuringstoleranties vastgelegd. 
Het normenkader is geactualiseerd.

Wat is de voorgeschiedenis?
Het controleprotocol en het normenkader is een nadere uitwerking van de 
controleverordening welke geactualiseerd worden op basis van (gewijzigde) wet- en 
regelgeving of gewenste afspraken met de accountant.

Wat is er aan de hand?
Het controleprotocol 2020 en het normenkader 2020 dienen conform de 
controleverordening jaarlijks te worden vastgesteld door de raad. 

Wat gaan we doen?
Uitvoering geven aan het controleprotocol 2020 en het normenkader 2020 toepassen. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Conform de controleverordening stelt de raad jaarlijks het controleprotocol en het 
normenkader vast. Het controleprotocol sluit aan op de uitvraag bij de aanbesteding van 
de accountantsdienstverlening en de afgesloten overeenkomst met de accountant voor 
de periode 2017-2019 welke voor een jaar verlengd is.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Nvt.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Duo+ en de organisatie van Ouder-Amstel via de bestaande overlegstructuren.

Wat is het vervolg?
Uitvoering geven aan het controleprotocol en het normenkader 2020 toepassen.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

R. Heijntjes J. Langenacker



Pagina 1 van 1



1 RB 2020-58 Controleprotocol en normenkader 20201111.docx 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, Nummer 
2020/58,

BESLUIT :

Vast te stellen:

a. Het controleprotocol 2020 met daarin de aanpassing ten aanzien van het grensbedrag 
dat we hanteren voor de wmo en jeugdwet te verhogen naar € 125.000; Dit houdt in 
dat, indien de omzet van een zorgaanbieder lager is dan € 125.000 (separaat voor 
Wmo of Jeugdwet, al dan niet gerealiseerd bij meerdere gemeenten) een 
accountantsverklaring niet verplicht is. Hiermee komen we tegemoet aan de kleinere 
zorgaanbieders, en sluiten we aan bij de gemeenten waarmee we in de regio 
samenwerken.

b. Het normenkader 2020.

Ouder-Amstel, 17 december 2020

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar J. Langenacker
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Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2020 van de Gemeente 
Ouder-Amstel

1 Inleiding
In artikel 213 van de gemeentewet is opgenomen dat iedere gemeente een controleverordening dient op te stellen. Deze verordening is in 
januari 2017 door de raad vastgesteld. In het verlengde van deze controleverordening is dit controleprotocol opgesteld. Dit protocol regelt 
een aantal zaken ten aanzien van de controle jaarrekening en daarmede tevens het financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel

1.1 Doelstelling
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de 
daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de 
jaarrekening van de gemeente Ouder-Amstel. 

1.2 Wettelijk kader
De gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid 
Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wetten en 
regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. In de bijlage bij dit controleprotocol is 
het bij de controle te hanteren normenkader vastgelegd. Dit kader zal jaarlijks door het college worden vastgesteld. Dit normenkader 
wordt in de administratieve processen uitgewerkt in een toetsingskader. Het toetsingskader sluit aan op de werkprogramma’s van de 
(verbijzonderde) interne controle (visa versa) en hierop wordt getoetst in de vorm van de (verbijzonderde) interne controle.
Dit controleprotocol blijft geldig zolang de controleverordening en/of bovenliggende regelgeving en/of andere veranderingen geen 
aanleiding geven dit protocol te wijzigen.
Het normenkader wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

1.3 Accountant
Bij besluit van 28 september 2017 heeft de gemeenteraad aan Verstegen accountants te Dordrecht de opdracht verstrekt om voor het 
jaar 2017 t/m 2019 de accountantscontrole uit te voeren, welke opdracht 3x met 1 jaar kan worden verlengd. De opdracht is inmiddels 
met 1 jaar verlengd.



1.4 Communicatie en overleg
In het met de accountant gesloten contract is overeengekomen dat de accountant minimaal op de volgende momenten overleg voert met 
de genoemde gemeentelijke partners:

1. Pre-audit: ambtelijke organisatie, gemeentesecretaris, (audit)commissie/raad
2. Bevindingen/stand van zaken controle: (audit)commissie/raad, college en gemeentesecretaris
3. Managementletter: toelichting aan college en de (audit)commissie/raad
4. Accountantsverslag: toelichting aan college en de (audit)commissie/raad
5. Controleverklaring: toelichting aan college en de (aud¡t)commissie/raad

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)

Zoals in art 213 Gemeentewet is voorgeschreven, zal de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening gericht zijn 
op het afgeven van een oordeel over:

 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;

 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en met de van 
toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de gemeentelijke verordeningen;

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige 
verantwoording mogelijk maken;

 het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);

 de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

 De bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, bedoeld in art 58a van het BBV

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 
6 Gemeentewet, Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden, de Kadernota Rechtmatigheid en de stellige uitspraken van de 
commissie BBV bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) dat de in de 
rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met 
de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de gemeentelijke verordeningen.



3. Te hanteren goedkeuring en rapporteringstolerantie

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet ieder 
document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe 
beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en de financiële 
beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. De accountant richt de controle in op het 
ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en 
extrapolaties. 
Het uitvoeren van werkzaamheden met inachtneming van toleranties impliceert dat de controle zodanig wordt uitgevoerd dat voldoende 
zekerheid wordt verkregen over het getrouwe en rechtmatige beeld van de jaarrekening

3.1 Goedkeuringstolerantie
De definitie van de goedkeuringstolerantie is: De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of 
onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de 
jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en bepaald de strekking van de af te geven accountantsverklaring.

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren 
goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Provinciale Staten en Gemeenteraden mogen de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen. 
In praktijk wordt nauwelijks afgeweken van deze toleranties.

Voorgesteld wordt om de toleranties te hanteren, zoals verwoord in het Bado (conform de gehanteerde toleranties in de afgelopen jaren)

De accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde 
onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen. 

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie(s) opgenomen zoals door de gemeenteraad 
vastgesteld. Deze komen overeen met het wettelijk minimum.

Goedkeurings- 
tolerantie

Goed 
keurend

Beperking Oordeel 
onthouding

Afkeurend

Fouten in de jaar-
rekening (% lasten)

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3%

Onzekerheden in de 
controle (% lasten)

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% -



3.2 Rapportagetolerantie
Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapportagetolerantie onderkend. Deze kan als volgt worden gedefinieerd: De 
rapportagetolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij 
overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapportagetolerantie leidt in beginsel 
niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen.

De rapportagetolerantie wordt door de gemeenteraad vastgesteld, met inachtneming van hierna genoemde minimumeisen. De accountant 
richt de controle in rekening houdend met de rapportagetolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden 
die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.

Het voorstel is om de rapportagetolerantie te handhaven op een minimum van > € 75.000 

De rapportagetolerantie voor de bijlage specifieke uitkeringen wijkt af van bovengenoemde rapportagetolerantie. De rapportagetolerantie 
bijlage specifieke uitkeringen is conform artikel 5 lid 4 van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

4 Reikwijdte accountantscontrole toetsing rechtmatigheid

Voor een toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en provincies wordt onder meer 
verwezen naar de het besluit accountantscontrole decentrale overheid en de Kadernota Rechtmatigheid van de BBV. 

In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden onderkend: het begrotingscriterium, het 
voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het 
adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium.

In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt aandacht besteed aan de meeste van deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de 
rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht besteed moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria:

 Het begrotingscriterium;
 Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);
 Het voorwaardencriterium.

In de volgende paragrafen wordt de normstelling voor de rechtmatigheidscontrole beschreven. In paragraaf 5 wordt de reikwijdte van de 
controle van de accountant ten aanzien van bovengenoemde criteria beschreven.

4.1 Het begrotingscriterium
Bij de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het BBV wordt 
begrotingsrechtmatigheid omschreven als:



“Financiële beheerhandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn 
gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de 
begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheerhandelingen 
dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, het toereikend zijn van het begrotingsbedrag, alsmede het 
begrotingsjaar van belang zijn”. 

De belangrijkste constatering is dat overschrijden van de begroting onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden 
meegewogen in het accountantsoordeel. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past 
binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. 
Het bepalen of begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de gemeenteraad. Voor de bepaling hiervan 
zijn in bijlage 1 de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid opgenomen.

4.2 Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium
Onder misbruik wordt verstaan:
Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -
uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan:
Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of 
het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de 
regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan.

De gemeente dient effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Het M&O-beleid is niet 
samengevat in een overkoepelende nota. In veel processen (zoals bijstandsverlening en subsidieverstrekking) zijn maatregelen genomen 
die misbruik en oneigenlijk gebruik moeten tegengaan. Voorbeelden van deze beheersmaatregelen zijn fraudepreventie, handhaving, 
voorlichting en actualisering regelgeving. 

De accountant richt zich in zijn controle op:

 toetsing in hoeverre in bestaande procedures deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik worden 
genomen alsmede de werking van de getroffen maatregelen vaststellen.

 de accountant zal in zijn onderzoek er vooral op moeten toezien dat het M&O-beleid, gelet op de mogelijkheden die er zijn, voldoende 
actueel is.

Door de raad is in verschillende verordeningen en besluiten een M&O beleid vastgesteld. Overkoepelend beleid is niet aanwezig. Voor 
bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik worden 
genomen. Daarbij is vooronderstelling gerechtvaardigd dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen 
zijn getroffen ter waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. 



4.3 Het voorwaardencriterium
Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden 
getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) gemeentelijke regelgeving. De gestelde 
voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op:
Algemeen. Dit zijn over het algemeen de begripsbepalingen en slotbepalingen;

Termijnbepalingen. Dit zijn bepalingen, waarin termijnen zijn gesteld voor betaling, indienen van stukken etc.;

Administratieve bepalingen. Dit zijn veelal procedurele bepalingen over bijvoorbeeld een incassoprocedure en het voeren van een 
administratie;

• Bevoegdheden;
• Bewijsstukken. Dit kunnen aanvraagformulieren of bewijsstukken die derden moeten kunnen overleggen in het kader van de 

verordening;
• Recht. In deze bepalingen is aangegeven wie, onder welke voorwaarden recht heeft op bijvoorbeeld een subsidie of vergoeding van 

de gemeente. Het gaat te allen tijde om harde bepalingen waarbij 'sanctie' bestaat dat recht wordt ontnomen;
• Hoogte. Hoogte heeft betrekking op tarieven, formules en andere criteria die aangeven welke voorwaarden over de hoogte zijn 

opgenomen. Het gaat hier om de spelregels van de berekening;
• Duur. Bij duur gaat het om termijnen van verstrekking, toekenning of werkingsperiode;
• Hardheidsclausules. Veel verordeningen en besluiten geven het College de bevoegdheid om te besluiten over een aanvraag of 

toekenning indien de verordening hierin niet voorziet. 
Door de raad zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden opgenomen. Met het vaststellen van de reikwijdte van de 
rechtmatigheidstoets door de accountant in dit controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is 
dat vooralsnog het huidige (informele) beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet met terugwerkende kracht strengere 
normen zullen worden toegepast.

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig 
vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. In 
bijlage 2 zijn de interne en externe regels opgenomen, die de accountant in zijn controle van het voorwaardencriterium moet betrekken. 
Dit is het normenkader. 



Mocht evenwel blijken dat de afwijking van formele voorschriften toch financiële consequenties heeft, dan dient het college dit te melden 
aan de raad en aan de accountant. Een dergelijke aanpak kan slechts tijdelijk zijn, letter en praktijk moeten zo snel als mogelijk is met 
elkaar in overeenstemming worden gebracht. 

4.3.1 Consequenties voor accountantscontrole
Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats naar de hoogte, duur en 
doelgroep/object van financiële beheers- handelingen, tenzij jegens derden  (bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) aanvullende 
voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen.

Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige handelingen worden geconstateerd worden deze in de 
rapportage en oordeelsweging uitsluitend betrokken indien en voor zover het door de raad of hogere overheden vastgestelde regels 
betreft. Met andere woorden: interne regels van college naar ambtelijke organisatie c.q. collegebesluiten vallen daar buiten.

Ten aanzien van de interne regelgeving (alle verordeningen) toetst de accountant uitsluitend de aspecten gerelateerd aan recht, duur en 
hoogte. Dit omdat aan de administratieve- en termijnbepalingen geen financiële consequenties worden verbonden.

In de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV is opgenomen dat de algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen 
de beleidskaders van de raad passen, niet meegewogen worden in het accountantsoordeel.

5 Reikwijdte accountantscontrole
De accountantscontrole op rechtmatigheid is gericht op:

5.1 de naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van de “Inventarisatie wet- en regelgeving in het 
kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten” is opgenomen (bijlage 2.van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze directe 
financiële beheerhandelingen betreffen of kunnen betreffen;

5.2 de naleving van de opgenomen financiële beheerhandelingen in de gemeentelijke verordeningen en door de raad vastgestelde 
regelingen. Deze verordeningen en regelingen zijn opgenomen in de bijlage 2. van dit controleprotocol. 

5.3 de naleving van raadsbesluiten die een taakstellend karakter hebben. 

5.4 de naleving van wettelijk verplichte kaderstellende collegebesluiten waarbij is voorgeschreven dat een rechtmatigheidstoets moet 
worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld bij sommige specifieke uitkeringen)

5.5 de naleving van de volgende interne kaders:

 de begroting
 financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet;
 de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet;

5.6 De toepassing van de kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV 



Deze commissie heeft de opdracht zwaarwegende adviezen uit te brengen. Afwijking daarvan is in beginsel niet mogelijk tenzij er 
doorslaggevende argumenten zijn om af te wijken. Deze dienen dan door de gemeenten en accountant goed te worden gedocumenteerd.

5.7 Ten aanzien van de gemeentelijke verordeningen worden uitsluitend financiële consequenties verbonden aan die bepalingen, die 
recht, hoogte en duur van financiële beheerhandelingen betreffen. In verband hiermee vindt voor de interne regelgeving 
(voorwaardencriterium) uitsluitend een toets plaats naar recht, hoogte en duur van financiële beheerhandelingen, tenzij jegens derden 
(bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen.

Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige handelingen worden geconstateerd worden deze in de 
rapportage en oordeelsweging uitsluitend betrokken indien en voor zover het door de raad of hogere overheden vastgestelde regels en 
kaderstellende besluiten betreft. Met andere woorden: interne regels van college naar ambtelijke organisatie en andere dan 
kaderstellende collegebesluiten (zie 5.4) vallen daar buiten. Uitzondering hierop vormen aanbesteding- en subsidieregels en mandaat- en 
delegatiebepalingen voorzover van belang voor de getrouwheidscontrole door de accountant Voorts kunnen interne regels wel relevant 
zijn voor de nadere vaststelling van de invulling van “hogere” besluiten, maar deze regels zijn op zich geen object van onderzoek. Het is ( 
over het algemeen) aan het college om een oordeel te vellen over de geconstateerde afwijkingen van lagere interne regels.

Mocht tijdens de toetsing toch blijken dat het normen en/of toetsingskader niet juist of compleet is, dan geeft het college in de paragraaf 
rechtmatigheid in de jaarstukken aan welke regels het betreft en hoe zij van het normenkader naar het toetsingskader is gekomen. De 
accountant moet dit in zijn verslag bevestigen.

Bij de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole worden handelingen en besluiten buiten beschouwing gelaten waaruit financiële 
consequenties voortvloeien die van ondergeschikt belang zijn. Hiervoor wordt een grensbedrag aangehouden van € 75.000 voor per 
verordening of regeling, met uitzondering van de Wmo en Jeugdwet. Hiervoor wordt een grensbedrag gehanteerd van € 125.000, indien 
de omzet lager is dan € 125.000 (separaat voor Wmo of Jeugdwet), al dan niet gerealiseerd bij meerdere gemeenten. In deze gevallen 
kan (voor met name kleinere zorgaanbieders) een verplichte aanlevering van een door de accountant ondertekende controleverklaring 
achterwege worden gelaten. Hierbij wordt aangesloten bij het advies van het i-sociaaldomein.

6 Rapportering accountant

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort weergegeven als volgt:

6.1 Interim-controle
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant de interim-controle uitgevoerd. Over de uitkomsten van deze controle wordt 
uiterlijk 2 weken na afronden van de interim-controle een concept-verslag (managementletter) uitgebracht aan het college. Een afschrift 
van de managementletter wordt verzonden aan de Auditcommissie. Bestuurlijk relevante uitkomsten van de interim-controle worden aan 
de raad gerapporteerd via het verslag van bevindingen.



6.2 Verslag van bevindingen
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle van de jaarrekening een verslag van bevindingen uitgebracht aan de raad en 
in afschrift aan het college van burgemeester en wethouders. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en de 
uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige 
verantwoording daarover waarborgen. Het verslag van bevindingen wordt conform planning van de P&C cyclus opgeleverd. Indien wordt 
afgeweken van deze planning rapporteert de accountant hierover aan de raad, gehoord hebbende het college.

6.3 Uitgangspunten voor de rapportagevorm
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, 
voorwaardencriterium, etc.)

Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van 
bevindingen. De accountant rapporteert ook eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door 
de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

6.4 Controleverklaring 
In de Controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole 
weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor de raad, zodat deze 
de door college van burgemeester en wethouders opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

Bijlagen:

1. Normenkader begrotingsrechtmatigheid.

2. Normenkader gemeente Ouder-Amstel (inventarisatie wet- en regelgeving)



Bijlage 1 Begrotingsrechtmatigheid 

Voor het bepalen van de begrotingsrechtmatigheid stelt de gemeenteraad van Ouder-Amstel het hieronder opgenomen normenkader 
vast. Ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid geldt dat de toetsing en beoordeling plaatsvindt op programmaniveau.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen de 
volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden 
onderkend:

Onrechtmatig, 
telt niet mee 
voor het oordeel

Onrechtmatig, 
telt mee voor het 
oordeel

1 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen 
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter 
weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft 
ingediend.

X

2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 
beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt 
dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. X

3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, 
bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. X

4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. 
Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het 
opmaken van de jaarrekening een (niet eerder 
geconstateerde) overschrijding.

X

5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending 
van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluiten 
genomen.

X

6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf 
als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit 
bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, 
belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een 
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk kunnen gaan om 
interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving 
die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn 
dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat 
verantwoordingsjaar. 

- geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar

- geconstateerd na het verantwoordingsjaar

-

X

X

-



7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar 
worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het 
jaar zelf of pas in de volgende jaren.

- jaar van investeren

- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

-

X

X

-

Budgetafwijkingen welke weliswaar in financiële zin binnen de begroting blijven, maar waarbij zeer duidelijk is dat aanzienlijk minder 
prestaties zijn geleverd c.q. activiteiten zijn ontplooid dan in de financiële begroting specifiek als doelstelling was aangegeven en welke 
niet in de jaarrekening zijn toegelicht vormen een aparte categorie ‘begrotingsoverschrijdingen’. Het gaat hierom afwijkingen van 
beoogde prestaties en om financiële budgetafwijkingen c.q. niet financiële informatie die de accountant soms wel waarneemt, maar waar 
hij niet standaard op toetst. Indien de accountant deze vorm van onrechtmatigheid waarneemt heeft dit geen gevolgen voor de strekking 
van de controle-verklaring. De accountant neemt deze waarnemingen op in zijn verslag van bevindingen.

Bij de programmarekening wordt een analyse opgenomen van de verschillen ten opzichte van de programmabegroting. In het jaarverslag 
en in de jaarrekening wordt bij de programma’s een toelichting gegeven op afwijkingen van € 75.000 en hoger.

Via het vaststellen van de rekening door de gemeenteraad waarin de begrotingsafwijkingen adequaat zijn toegelicht worden de 
betreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. 



Normenkader 2020 Gemeente Ouder-Amstel
Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. Het normenkader wordt in de begroting ter informatie toegevoegd en 
dient als normenkader bij de (interim)controle door de accountant.

Programma Specifieke activiteit Wet- en regelgeving extern Regelgeving intern

Sociaal Sociaal Domein

 Participatiewet 
 Jeugdwet 2015 
 Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 
 Besluit loonkostensubsidie 

participatiewet
 Tijdelijke ministeriële regeling 

persoonsgegevens facturen jeugdwet
 Besluit extramurale vrijheidsbeneming 

en sociale zekerheid 
 Wet Inburgering
 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 Aanwijzingsbesluit toezichthoudende 

ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015 
 Wet gemeentelijke antidiscriminatie 

voorzieningen 
 Verwijsindex risicojongeren


Verordeningen:
 Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Ouder-Amstel 2020 
 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal 

Domein Ouder-Amstel 2015
 Verordening tegenprestatie Ouder-Amstel 

2015
 Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 

2015
 Verordening Maatschappelijke Participatie 

Schoolgaande Kinderen
 Verordening verrekening bestuurlijke boete 

bij recidive Ouder-Amstel 2015
 Verordening jeugdhulp 2018
 Verordening Jeugdwet
 Re-integratieverordening Participatiewet 

Ouder-Amstel 2015. 
 Verordening Wet Inburgering Ouder-Amstel 

2007 

 Beleidsregels Ouder-Amstel:

 Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning Ouder-Amstel 2017

 Beleidsplan Wmo 2020 t/m 2025
 Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en 

Jeugdhulp 2017-2020
 Beleidsregels Jeugdhulp 2019
 Aansluitdocument Samen Zorgen
 Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen
 Dienstverleningsplan 2008



Programma Specifieke activiteit Wet- en regelgeving extern Regelgeving intern

 Nota inrichting toegang sociaal domein
 Financieel besluit maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp Ouder-Amstel 
2017

 Sociale 
inkomensvoorzieningen

 Algemene wet bestuursrecht
 Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers

 Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen

 Participatiewet 
 Wet inburgering
 Wet SUWI
 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
 Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening
 Algemeen inkomensbesluit Sociale 

zekerheidswetten
 Besluit aanwijzing registraties 

gezamenlijke huishouding 1998
 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

2004 (BBZ)
 Besluit advisering beschut werk
 Besluit gelijkstelling vreemdelingen 

Participatiewet, IOAW en IOAZ
 Besluit participatiebudget
 Besluit SUWI
 Boetebesluit socialezekerheidswetten 
 Besluit buitengerechtelijke kosten
 Besluit extramurale vrijheidsbeneming 

en sociale zekerheid

Verordeningen:
 Handhavingsverordening Wwb, WIJ, Ioaw 

en Ioaz 
 Verordening individuele inkomenstoeslag 

Ouder-Amstel 2020
 Verordening individuele inkomenstoeslag 

Ouder-Amstel 2020
 Handhavingsverordening wet Werk en 

Bijstand
 Handhavingsverordening Wwb, WIJ, Ooaw 

en Ioaz
 Verordening tegenprestatie 2015
 Verordening re-integratie 2015
 Verordening afstemming 2015 
 Verordening verrekening bestuurlijke boete 

bij recidive 2015
 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal 

Domein Ouder-Amstel 2015
 Verordening inburgering
 Verordening individuele studietoeslag 

Ouder-Amstel 2015
 Verordening persoonsgebonden budget 

begeleid werken Wsw (regionaal)
 Verordening cliëntenparticipatie Wsw 

(regionaal)


 Beleidsregels Ouder-Amstel:
 Nota re-integratie 2015



Programma Specifieke activiteit Wet- en regelgeving extern Regelgeving intern

 Besluit loonkostensubsidie 
participatiewet

 Besluit proceskosten bestuursrecht
 Besluit taaltoets Participatiewet
 Besluit Participatiewet
 Regeling administratieve 

uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004
 Regeling bijstandsverlening aan 

zelfstandigen in het buitenland
 Regeling financiering en 

verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004

 Regeling loonkostensubsidie 
Participatiewet

 Regeling participatiebudget
 Regeling statistiek Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2015
 Regeling SUWI
 Regeling terugvordering geringe 

bedragen
 Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 

2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 
en volgende

 Regeling vermogenswaardering Ioaz
 Regeling Participatiewet, IOAW en 

IOAZ

 Nota minimabeleid 2020
 Beleidsregels invoering Wet taaleis 2016
 Beleidsregels kostendelersnorm 

minimaregelingen 2016
 Besluit mandatering bevoegdheden aan AM 

Match 2016
 Beleidsregels gemeentelijke 

loonkostensubsidie 2015
 Besluit compensatie chronisch zieken, 

gehandicapten en minima (CAV) 2014
 Beleidsregels krediethypotheek  2013
 Beleidsregels kwijtschelding vordering 

leenbijstand 2013
 Beleidsregels terugvordering en invordering 

Wwb 2013 
 Beleidsregels inzake waarschuwing en 

verminderde verwijtbaarheid 2013
 Beleidsplan schuldhulpverlening 2018 – 

2022
 Beleidsregels schuldhulpverlening Ouder-

Amstel
 Protocol huisbezoeken 2013

 (Jeugd)Gezondheidszorg

 Wet op de Jeugdzorg
 Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 
 Wet Publieke gezondheid
 Wet Verplichte Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling

Verordeningen:
 Beleidsregels Ouder-Amstel:
 Gezondheidsnota Ouder-Amstel 2018-2022
 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022
 Regioaanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling, op weg naar duurzame 
veiligheid, 2015-2020
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 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen

 Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-
Amstelland

 GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland
 Nota Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 

2014-2017
 Beleidsplan preventief jeugdbeleid en 

jeugdhulp 2015-2020
 Verordening kwaliteitsregels 

peuterspeelzalen Ouder-Amstel
 Verordening jeugdhulp Ouder-Amstel 2018
 Verordening Maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Ouder-Amstel 
2020

  

 Educatie

 Wet primair onderwijs
 Wet op het voortgezet onderwijs
 Leerplichtwet 1969
 Wet op expertisecentra (speciaal 

onderwijs)
 Wet passend onderwijs
 Wet educatie en beroepsonderwijs
 Wet leerlinggebonden financiering
 Wet ondersteuning onderwijs zieke 

leerlingen
 Wet innovatie en kwaliteit 

kinderopvang (voorschoolse educatie)


Verordeningen:
 Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs Ouder-Amstel
 Beleids-en activiteitenplan onderwijs OA 

2016-2020
 Verordening leerlingenvervoer Ouder-Amstel 

2014

Beleidsregels Ouder-Amstel:
 Addendum onderwijsnota 2016-2020
 Jaarplanning onderwijs 2020-2021
 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie
 Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-

Amstel 2019
 Subsidieregeling voorschoolse educatie en 

peuteropvang 2020
  

 Kinderopvang  Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen

 Verordening kwaliteitsregels 
peuterspeelzalen Ouder-Amstel
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 Cultuur en lokale media

 Mediawet
 Wet op het specifiek cultuurbeleid 

Rijksregeling GUO Kunst en educatie
 Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen.

Verordeningen
 Algemene Subsidieverordening Ouder-

Amstel 
 Verordening percentageregeling kunst en 

cultuur 2010

Beleidsregels Ouder-Amstel
 Subsidieregeling Kunst- en cultuurprojecten
 Subsidieregeling Compensatie leges en 

kosten gemeentelijke dienstverlening
 Nota cultuurbeleid ‘Kunst en Cultuur in 

Ouder-Amstel: een ‘verbindende factor’ 
(2013)

 Visie Recreatie en toerisme voor Ouder-
Amstel 2035

  

 Algemeen welzijn en 
sport

 Besluit veiligheid attractie- en 
speeltoestellen

 Rijksregeling impuls brede scholen, 
sport en cultuur

 Wet Markt & Overheid

Verordeningen
 Algemene Subsidieverordening Ouder-

Amstel
 Verordening percentageregeling kunst en 

cultuur 2010

Beleidsregels Ouder-Amstel
 Beleids- en activiteitenplan sport & Bewegen 

'Mee(r)doen met Sport (2017-2024)
 Notitie ‘Beheer & Exploitatie sport- en 

maatschappelijke voorzieningen’ (2011)
 Jeugdbeleidsplan (2016)
 Cultuurnota Ouder-Amstel “Kunst en cultuur 

maken we samen”(2019-2024)
  

Ruimte Stedelijke vernieuwing  Wet ruimtelijke ordening
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 Wet ISV
  

 

Wonen, economie en 
beheer gemeentelijke 
panden en 
accommodaties

 Omgevingswet
 Wet ruimtelijke ordening
 Leegstandswet
 Woningwet
 Huisvestingswet
 Wet Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving (VTH)
 Wet bevordering eigen woningbezit
 Huuprijzenwet woonruimte
 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO)
 Crisis- en Herstelwet
 Bouwbesluit
 Monumentenwet 1988
 Erfgoedwet
 Besluit rijkssubsidiering restauratie 

monumenten
 Provinciale monumentenverordening
 Besluit energieprestatie gebouwen
 Wet Natuurbescherming 
 Wet geluidhinder
 Wet bodembescherming
 Wet op bedrijveninvesteringszone
 Klimaatakkoord; klimaatwet
 Kadasterwet
 Belemmeringenwet Privaatrecht
 Besluit beheer Sociale Huursector
 Besluit locatie gebonden subsidies
 Besluit woning gebonden subsidies
 Besluit ruimtelijke ordening

Verordeningen
 Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2020
 Verordening doelgroepen woningbouw 

Ouder-Amstel 2019
 Leegstandsverordening Ouder-Amstel 2020
 Verordening sociale woningbouw Ouder-

Amstel 2020 
 Procedureverordening voor tegemoetkoming 

in planschade
 Bouwverordening 2012 
 Erfgoedverordening 2016

Beleidsregels Ouder-Amstel
 Erfgoedbeleid 2016-2020
 Woonvisie 2016
 Beleidsregels Huisvesting 2020
 Structuurvisie 2007
 Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 

2017 - 2021 Energie en circulair
 Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 

2013
 Detailhandelstructuurvisie Ouderkerk aan de 

Amstel
 Visie op hotels is leisure in Ouder-Amstel en 

bouwstenen voor ontwikkelingen
 Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en 

bouwstenen voor ontwikkelingen
 Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte 

dwangsom Ouder-Amstel 2017
 Beleidskader evenementen Gemeente 

Ouder-Amstel 2017-2020
 Standplaatsenbeleid Ouder-Amstel 2012
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 Welstandsnota Ouder-Amstel 2003
 Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en 

bouwstenen voor ontwikkelingen
 Detailhandelsstructuurvisie Ouderkerk aan 

de Amstel
 Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 

2013
 Gemeenschappelijke Regeling Belastingen 

Amstelland 2018
 Visie op hotels is leisure in Ouder-Amstel en 

bouwstenen voor ontwikkelingen
 Visie op recreatie en toerisme in Ouder-

Amstel 2035
  

 Verkeer/vervoer/ 
Parkeren

 Wegenverkeerswet 1994
 Besluit wegslepen van voertuigen
 Besluit administratieve bepalingen 

wegverkeer
 Waterwet
 Wet BDU Verkeer en vervoer
 Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 Spoorwegwet;
 Tracéwet;
 Wet lokaal spoor;
 Wet Personenvervoer 2000.

Verordeningen
 Wegsleepverordening Ouder-Amstel 2002
 Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014
 Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-

Amstel 2014
 Verordening Parkeerbelasting Ouder-Amstel 

2016
 Verordening Vergunninghoudersparkeren 

2008
 Aanpassing APV vwb grote voertuigen

Beleidsregels Ouder-Amstel
 Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 

2020-2030 (IBOR)
 Effect gestuurd beheerplan Wegen 2019-

2028
 Effect gestuurd beheerplan Civiele 

Kunstwerken 2019-2028
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 Effect gestuurd beheerplan Openbare 
Verlichting en VRI 2019-2028

 Fietsplan 
 Gladheidsbeleidsplan (2020)
 Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-

2022

 Afvalstoffenbeheer

 Wet Milieubeheer


Verordeningen
 Verordening Reinigingsheffingen 2020
 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

2016

Beleidsregels Ouder-Amstel
 Afvalbeleid 2018 
 Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 

2020-2030 (IBOR)
 Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)


  

 Rioolbeheer

 Waterwet
 Wet Milieubeheer


Verordeningen
 Verordening Rioolheffing 2020

 Beleidsregels Ouder-Amstel
 Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2018-

2022 
 Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 

2020-2030 (IBOR)
 Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

  



Programma Specifieke activiteit Wet- en regelgeving extern Regelgeving intern

 Milieubeheer

 Wet Milieubeheer
 Activiteitenbesluit milieubeheer
 Activiteitenregeling milieubeheer
 Warmtewet
 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO)
 Wet geluidhinder
 Wet bodembescherming
 Wet inzake de luchtverontreiniging

 Nationaal samenwerkingsprogramma 
luchtkwaliteit 

 Omgevingsverordening provincie 
Noord-Holland

Verordeningen
Beleidsregels PFAS 

Bodemkwaliteitkaart PFOS en PFOA 2020

 Beleidsregels Ouder-Amstel
-

  

 Grafrechten

 Wet op de lijkbezorging Verordeningen
 Beheerverordening gemeentelijke 

begraafplaats Karssenhof 2010
 Verordening Begraafplaatsrechten 2019

 Beleidsregels Ouder-Amstel
-

  

 Beheer openbare ruimte

 Natuurbeschermingswet
 Zie Verkeer, Wegen, Riolering, 

Afvalstoffenbeheer
 Omgevingsverordening provincie 

Noord-Holland

Verordeningen
 Bomenverordening 2016
 
 Beleidsregels Ouder-Amstel
 Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 

2020-2030 (IBOR)
 Groenbeheerplan
 Hondenbeleid
 Effect gestuurd beheerplan Wegen 2019-

2028
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 Effect gestuurd beheerplan Civiele 
Kunstwerken 2019-2028

 Effect gestuurd beheerplan Openbare 
Verlichting en VRI 2019-2028

  

 Grondexploitatie

 Wet ruimtelijke ordening
 Besluit ruimtelijke ordening
 Wet voorkeursrecht gemeenten

Verordeningen
 Verordening bedrijveninvesteringszone 

Ouderkerk aan de Amstel
 Beheersverordening De Ronde Hoep (25-9-

2014)
 Exploitatieverordening gemeente Ouder-

Amstel 2003
 Procedureverordening voor tegemoetkoming 

in planschade

 Beleidsregels Ouder-Amstel
 Nota grondbeleid 2010
 Structuurvisie
 AMS Entrada Programma van Eisen
 ABPZ Ruimtelijke en economische visie
 ABPZ Beleidskader richtlijnen ontwikkeling

  

 Telecommunicatie

Telecommunicatiewet Verordeningen
 Algemene verordening ondergrondse 

infrastructuren Ouder-Amstel (AVOI)

Beleidsregels Ouder-Amstel
 Handboek kabels en leidingen 2018

  

Bestuur, 
Dienstverlening 
en Veiligheid

Bestuursorganen
 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Wet gemeenschappelijke regelingen

Verordeningen
 Participatie-en Inspraakverordening OA 

2016 
 Referendumverordening
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 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet nadeelcompensatie en 

schadevergoeding bij onrechtmatige 
besluiten

 Wet elektronisch bekendmaken
 Wet financiering politieke partijen
 Kieswet en Kiesbesluit;
 Wet op de justitiële documentatie;
 Wet Openbaarheid van bestuur (Wob).

 Verordening Klachtbehandeling
 Verordening erepenningen van de gemeente 

Ouder-Amstel
 Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 2010
 Verordening op de commissie voor de 

bezwaarschriften
 Verordening op het burgerinitiatief
 Verordening op de rekenkamer gemeente 

Ouder-Amstel 2011
 Verordening raadscommissie herbenoeming 

burgemeester 2013

 Beleidsregels Ouder-Amstel:
 Reglement van orde voor de vergadering en 

andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad Ouder-Amstel 2012

 Gedragscode voor leden van de 
gemeenteraad van Ouder-Amstel 2012

 Gedragscode voor leden college van 
burgemeester en wethouders Ouder-Amstel 
2012

 Visie 2020 en heroriëntatiekader 2013
 Visie 2030
 Kader communicatiebeleidsplan 2017
 Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een 

gezamenlijke visie op de veranderende 
samenleving 2015

  

 Archief
 Archiefwet Verordeningen

 Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 
2018

 Beleidsregels Ouder-Amstel:
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Burgerzaken (w.o. 
burgerlijke stand en 
afgifte documenten)

 Burgerlijk Wetboek
 Wet GBA
 Wet rechten burgerlijke stand
 Besluit gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens
 Wet basisregistratie adressen en 

gebouwen
 Paspoortwet
 Besluit paspoortgelden
 Legesbesluit akten burgerlijke stand
 Wet algemene bepalingen 

burgerservicenummer
 Wet regeling grondslag heffing rechten 

Nederlandse identiteitskaart
 Wet griffierechten burgerlijke zaken 
 Wet BRP
 Wet op het Nederlanderschap

Verordeningen
 Verordening Gemeentelijke basisregistratie 

personen 
 Verordening verwerking persoonsgevens 

gemeente Ouder-Amstel
 Verordening basisregistratie personen (BRP)

 Beleidsregels Ouder-Amstel:
 

  

 Openbare orde en 
Veiligheid

 Gemeentewet
 Brandweerwet 1995
 Politiewet
 Wet Rampen en Zware Ongevallen
 Wet op de veiligheidsregio’s
 Leidraad oefenen
 Wet Bevordering integriteits 

beoordelingen door het openbaar 
bestuur (Bibob);

 Drank en horecawet
 Besluit bestuurlijke boete Drank en 

Horecawet
 Besluit risico’s zware ongevallen
 Rijksregeling jeugd en veiligheid
 Wet aanvullende regels veiligheid 

wegtunnels

Verordeningen
 Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-

Amstel 2017
 Verordening Winkeltijden
 Paracommercieverordening
 Bouwverordening gemeente Ouder-Amstel 

2012
 Kwaliteitsverordening VTH Ouder-Amstel
 GR 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland
 Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland
 Jaarplan Openbare Orde en Veiligheid 2019-

2020
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 Winkeltijdenwet
 Wet tijdelijk huisverbod.

 Misdaadcijfers en objectieve en subjectieve 
veiligheidsindex Ouder-Amstel, blijkend uit 
de Regionale Veiligheidsrapportages 2019

 Meerjarenplan Veiligheidsplan 2019-2022
 Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2019-

2022
 Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing
 Regionaal risicoprofiel
 Regionaal crisisplan
 Regionaal dekkingsplan brandweer 2018-

2021
 Regionaal veiligheidsplan 2015-2018
 Brandbeveiligingsverordening 2010
 Beleidsregels Ouder-Amstel:
 Integraal alcoholbeleid 2014—2017
 Besluit Veiligheidsbestuur over 

herstructurering gemeentelijke processen 
crisisbeheersing

 Beleidsregel ex artikel 4:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht met betrekking 
tot de toepassing van art. 13b Opiumwet 
(drugs-overtredingen / hennepteelt) en art. 
174 Gemeentewet (voorbereidende 
handelingen / growshops).

 VTH-beleidsplan 2017-2020

  

 
Algemeen financieel 
middelen en treasury 
beheer

 Financiële verhoudingswet
 Wet financiering decentrale overheden
 Wet op het BTW-compensatiefonds
 Wet op de Omzetbelasting
 Wet op de vennootschapsbelasting
 Invorderingswet
 Kostenwet invordering

Verordeningen
 Controleverordening 2020
 Treasurystatuut 2001
 Financiële Verordening Ouder-Amstel 2017
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en 

doeltreffendheid gemeente Ouder-Amstel
 Legesverordening 2020
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 Algemene Termijnenwet
 Wet dwangsom en beroep bij niet 

tijdig beslissen
 Wet houdbare overheidsfinanciën
 Wet financiering decentrale overheden
 Wijzigingswet financiering decentrale 

overheden
 Regeling schatkistbankieren 

decentrale overheden
 Fiscale wetgeving i.h.a.
 Sociale verzekeringswetten i.h.a.
 Besluit Begroting en Verantwoording
 Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado).
 Uitvoeringsregeling financiering 

decentrale overheden
 Regeling uitzetting en derivaten 

decentrale overheden
 Besluit leningsvoorwaarden decentrale 

overheden
 Europese regelgeving inzake 

staatssteun 
 Wet markt en overheid
 Besluit markt en overheid (vervalt per 

1-1-2019)

 Verordening forensenbelasting 2020
 Verordening hondenbelasting 2020
 Verordening onroerendezaakbelasting 2020
 Verordening roerende ruimtebelasting 2020
 Verordening toeristenbelasting 2020
 Financiële verordening Duo+

 Beleidsregels Ouder-Amstel
 Nota reserves en voorzieningen 2017
 Nota activabeleid 2017 
 Nota verbonden partijen, deelnemingen en 

samenwerkingen Gemeente Ouder-Amstel – 
2017

 Regeling budgethouder 2018
 Mandatenregister gemeente Ouder-Amstel 

2018

  

 Arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid

 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Ambtenarenwet
 Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT)

 CAR/UWO
 ARBO wetgeving

Verordeningen
 Bezoldigingsregeling Ouder-Amstel 1989
 Verordening Werkgeverscommissie
 Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden 2014
 Verordening rechtspositie wethouders 2014

 Beleidsregels Ouder-Amstel
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 Algemene Pensioenwet Politieke 
Ambtsdragers (APPA)

 Wet aanpassing pensioenleeftijd APPA
 Rechtspositiebesluit burgemeesters
 Rechtspositiebesluit wethouders
 Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden
 Rechtspositiebesluit decentrale 

ambtsdragers
 Wet op de ondernemingsraden
 Fiscale wetgeving i.h.a.
 Sociale verzekeringswetten i.h.a.

 -

  

 Inkopen en 
contractbeheer

 Aanbestedingswet
 Europese aanbestedingsrichtlijnen

Verordeningen

 Beleidsregels Ouder-Amstel
 Procedure handboek - Stichting Regionaal 

Inkoopbureau IJmond en Kennemerland – 
Maart 2013

  



6.c Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Ouder-Amstel 2006 (2020-62)

1 Dossier 1847 voorblad.pdf 

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1847
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 3 december 2020
Agendapunt 6.c
Omschrijving Verordening rechtspositie burgemeester en 

wethouders Ouder-Amstel 2006 (2020-62)
Eigenaar Heuvel, L. van den

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 3 december 2020

Toelichting
Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van 
politieke ambtsdragers
 van kracht. In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle decentrale politieke 
ambtsdragers in één besluit en één regeling samengevoegd. Dit is het sluitstuk van een 
meerjarig harmonisatietraject. Slechts een beperkt aantal zaken kan nog lokaal geregeld 
worden. Dit heeft tot gevolg dat de oude ‘Verordening rechtspositie wethouders 2006’ 
ingetrokken dient te worden ingetrokken door de raad. Deze wordt vervangen door de 
nieuwe ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel, 
2020’. Voorgesteld wordt om geen gebruik te maken van overgangsregelingen.

Voorgesteld besluit
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RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/62 

datum raadsvergadering : 17 december 2020
onderwerp : Intrekken rechtspositieregeling burgemeester en 

wethouders Ouder-Amstel 2006 
portefeuillehouder : Joyce Langenacker
datum raadsvoorstel : 17 november 2020

Samenvatting
Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van 
politieke ambtsdragers van kracht, te weten:

 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositiebesluit DPA);
 Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositieregeling 

DPA).
In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle decentrale politieke ambtsdragers 
in één besluit en één regeling samengevoegd. Slechts een beperkt aantal zaken kan nog 
lokaal geregeld worden. Het college heeft ‘Regeling rechtspositie burgemeester en 
wethouders gemeente Ouder-Amstel, 2020’ vastgesteld.  Dit heeft tot gevolg dat de oude 
‘Verordening rechtspositie wethouders 2006’ ingetrokken dient te worden ingetrokken door 
de raad. 

Wat is de juridische grondslag?
Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van 
politieke ambtsdragers van kracht, te weten:

 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositiebesluit DPA);
 Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositieregeling 

DPA).

Slechts een beperkt aantal zaken kan nog lokaal geregeld worden. Dit heeft tot gevolg 
dat de oude ‘Verordening rechtspositie wethouders 2006’ ingetrokken dient te worden 
ingetrokken door de raad en vervangen dient te worden door de nieuwe ‘Regeling 
rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel, 2020’. Tot 1 januari 
2019 was het vaststellen van de lokale rechtspositieregeling voor wethouders een 
bevoegdheid van de raad. In het nieuwe Rechtspositiebesluit is echter bepaald dat het 
college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft om, ter uitwerking van 
dat besluit, nadere regels te stellen. Omdat de raad de Verordening rechtspositie 
wethouders  heeft vastgesteld dient de raad te worden gevraagd deze met 
terugwerkende kracht in te trekken.

Wat is de voorgeschiedenis?
De regeling treedt met terugwerkende kracht in tot 1 januari 2019, omdat toen de 
landelijke rechtspositiebesluiten in werking traden. Het college heeft ‘Regeling 
rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel, 2020’ inmiddels 
vastgesteld. Deze is ter informatie bijgevoegd. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Het is de bevoegdheid van de raad om de Verordening rechtspositie wethouders 2006 in 
te trekken. 

Wat gaan we doen?
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De Verordening rechtspositie wethouders 2006 in trekken met terugwerkende kracht op 
1 januari 2019. 

Wat is het maatschappelijke effect?
nvt

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
nvt

Wat hebben we hiervoor nodig?
De voorgestelde wijzigingen, tezamen met de dwingend geregelde wijzigingen op grond 
van het Rechtpositiebesluit DPA hebben geen financiële gevolgen. Het gaat voornamelijk 
om mogelijk verschuiven van budget/realisatie.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Om formele rechtskracht te verkrijgen dient zowel de intrekking van de oude verordening 
als de vaststelling van de nieuwe regeling in overleg met JZ en communicatie bekend te 
worden gemaakt. 

Wat is het vervolg?
Publicatie op overheid.nl

Hoe monitoren en evalueren we?
De kosten voor de rechtspositieregeling komen zoals gebruikelijk terug in de begroting 
en jaarrekening. 
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RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020, nummer 
2020/62,

BESLUIT :

De Verordening rechtspositie wethouders 2006 met terugwerkende kracht op 1 januari 
2019 in te trekken.

Ouder-Amstel, 17 december 2020
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1

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-
Amstel, 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, 

gelezen het voorstel, d.d. 

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.3.2, 3.3.3, tweede lid en 3.3.8 van het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke 
ambtsdragers; 

besluit vast te stellen de volgende regeling: 

Regel ing rechtspos i t ie  burgemeester  en wethouders gemeente Ouder-Amste l ,  2020.

Artikel 1. Definitiebepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. college: college van burgemeester en wethouders.

b. burgemeester: voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

c. secretaris: de secretaris bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

b. wethouder: lid van het college van burgemeester en wethouders. 

Artikel 2. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en 
wethouders

1. De burgemeester of de wethouder die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing 
bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling 
van hun functie dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris. De kosten komen 
voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het 
ambt van burgemeester of wethouder.

2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met  inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

3. Het college beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken.

Artikel 3. Informatie- en communicatievoorzieningen
1. De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de 

gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter 
beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

2. De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde  
informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 4. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 
worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
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2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 
worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor 
zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede 
lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 5. Betaling en declaratie van onkosten
1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke 

ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of 
tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

a. betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur, 

b. betaling vooruit uit eigen middelen, of 

c. betaling ten laste van de gemeentelijke creditcard.

2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een 
declaratieformulier en bewijsstukken. 

3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen drie maanden na factuurdatum of betaling door de 
burgemeester of wethouder ingediend bij de secretaris.

4. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders 
binnen twee maanden na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin 
deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel, 
2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-
Amstel, DATUM   2020.

De burgemeester, De secretaris,
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Toelichting Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-
Amstel 2020

ALGEMEEN DEEL
Wettelijke regelingen
In de wet en nadere regelgeving zijn alle van belang zijnde onderwerpen geregeld betreffende de rechtspositie van 
gemeentelijke politieke ambtsdragers. In de Gemeentewet is aangegeven dat de nadere invulling van de rechtspositie 
van burgemeesters en wethouders alsmede de financiële voorzieningen moet worden geregeld bij of krachtens de 
wet (AMvB en ministeriële regeling). Deze nader regeling is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers. In de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers zijn de 
(onkosten)vergoedingen nader uitgewerkt.

Hoofdlijnen gemeentelijke regeling
In deze regeling zijn alleen bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van burgemeester en wethouders zover 
die niet dwingend geregeld zijn in hogere wet- en regelgeving. De grondslag hiervoor is te vinden in de Gemeentewet 
en het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Rechtspositieregeling decentrale politieke 
ambtsdragers. Bij de laatste moderniserings- en harmoniseringsoperatie (Staatsblad 15 oktober 2018) betreffende de 
rechtspositiebesluiten voor decentrale politieke ambtsdragers zijn er wederom een aantal bepalingen imperatief in 
hogere wet- en regelgeving vastgelegd. De overweging hierbij is dat het bestuurlijk wenselijk is om de voorzieningen 
zoals vergoedingen, tegemoetkomingen en andere rechtspositionele aanspraken voor decentrale politieke 
ambtsdragers dwingendrechtelijk in hogere wet- en regelgeving vast te leggen om politieke discussies te voorkomen 
of onderwerp worden voor onderhandeling. Een ander doel was de voorzieningen zoveel mogelijk uniform te laten zijn 
en beter te laten aansluiten bij de fiscale regels. Niet alleen om administratieve lastendruk te verlagen maar ook om 
politieke risico’s te verminderen die kunnen ontstaan vanwege fouten in de uitvoering. 

Dit betekent dat er voor gemeenten minder ruimte is om lokaal van wettelijke regelingen af te wijken. Wel kunnen er 
nadere regels gesteld worden. Bij het vaststellen van deze nadere regels te stellen, dient wel rekening te worden 
gehouden met de artikelen 44 en 66 Gemeentewet waarin is bepaald dat ‘buiten hetgeen bij of krachtens de wet is 
toegekend’, de burgemeester en wethouders als zodanig geen andere vergoedingen en tegemoetkomingen ten laste 
van de gemeente ontvangen. Met andere woorden, er mag alleen een voorziening worden geregeld als hiervoor een 
onderliggende wettelijke basis is. Deze regeling is een (nadere) uitwerking van de gestelde regels van de bij of 
krachtens de wet toegekende vergoedingen en tegemoetkomingen voor de burgemeesters en wethouders. 

De arbeidsverhoudingen en fiscale positie
Burgemeesters en wethouders zijn niet in dienstbetrekking bij de gemeente, maar wel benoemd. De gemeente is dus 
niet de werkgever. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij niet vallen onder de werknemersverzekeringen zoals de 
Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Omdat 
burgemeesters en wethouders wél ambtenaar in formele zin zijn, worden zij fiscaal behandeld als ware zij actief in 
dienstbetrekking door de Wet op de loonbelasting 1964.  Er wordt daarom op de bezoldiging van burgemeesters en 
wethouders ook loonheffingen ingehouden. 

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is van toepassing op wethouders en burgemeesters. De 
burgemeester volgt de pensioenaanspraken van de ABP-Pensioenregeling.
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en 
wethouders
Voor burgemeesters en wethouders is expliciet bepaald dat de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde functionele 
scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen, ten laste kunnen worden gebracht van de gemeente. 
Partijpolitieke scholing komt niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. De inhoud van de scholing is 
bepalend of deze al dan niet partijpolitiek georiënteerd is. Wanneer scholing verzorgd wordt door een politieke partij 
betekent dat niet automatisch dat die scholing partijpolitiek georiënteerd is.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de scholingskosten, moet gemotiveerd worden dat het gaat om 
functiegerichte scholing. Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en 
vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Scholing is partijpolitiek georiënteerd als zij geheel of 
gedeeltelijk tot doel heeft betrokkene op te leiden in het gedachtegoed van de desbetreffende partij.

Overigens kan de gemeente ook zelf dit soort scholing (laten) verzorgen. Ook die lasten komen ten laste van de 
gemeente. 

Op grond van het tweede lid kan het college nadere regels stellen voor de eigen scholing. Deze nadere regels kunnen 
bijvoorbeeld in een scholingsplan komen te staan. In dit plan kunnen procedureregels voor individuele 
scholingsverzoeken worden opgenomen als ook regels over de hoogte van de tegemoetkoming. Dit plan kan 
vervolgens als handvat dienen bij toetsing van individuele scholingsaanvragen. Het beoordelen van en/of fiatteren van 
scholingsaanvragen kan worden gemandateerd aan de gemeentesecretaris. Het opstellen van een dergelijk plan is 
niet verplicht. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de aanvragen te bespreken in het collegeoverleg en de 
overwegingen op deze wijze transparant te maken.

Artikel 3. Informatie en communicatievoorzieningen
Het college van burgemeester en wethouders stelt ten laste van de gemeente aan een wethouder of de burgemeester 
voor de duur van de uitoefening van zijn functie de noodzakelijke informatie- en communicatievoorzieningen ter 
beschikking op grond van een bruikleenovereenkomst. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook 
verstaan een smartphone, een computer en de daarbij behorende (internet)abonnementen. Een computer is een 
desktop, een tabletcomputer of een laptop. Er mag slechts één computer verstrekt worden. 

Verstrekte communicatie en/of ICT-middelen kunnen niet worden overgenomen, maar dienen te worden ingeleverd bij 
de gemeente. 

Het is eveneens niet meer mogelijk om vanuit de gemeente een vergoeding te krijgen voor (eigen) ICT-middelen. 
‘Digitaal gereedschap’ kan namelijk alleen belastingvrij ter beschikking worden gesteld als dit noodzakelijk is voor het 
werk. Er geldt wel overgangsrecht. De oude regeling blijft van toepassing, mits betrokkenen in 2018 een vergoeding 
op grond van dat oude regime hebben ontvangen en zolang zij niet zijn ontslagen of herbenoemd. Dit toegevoegde 
overgangsrecht geldt evenwel niet in geval ter uitvoering van het nieuwe systeem al overgegaan is op verstrekking.

Artikel 4.  Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
In het kader van de werkkostenregeling op grond van artikel 31 Wet op de Loonbelasting 1964 zijn een aantal 
vergoedingen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en in deze regeling aangewezen als 
eindheffingsbestanddeel. De gemeente draagt in dat geval de loonbelasting, waardoor de vergoeding belastingvrij 
(netto) aan een burgemeester of wethouder kan worden overgemaakt. Anders worden deze door de Belastingdienst 
als loon gezien en moet hierover bij de bestuurder loonbelasting worden ingehouden. In het kader van de 
werkkostenregeling kan in de financiële administratie worden aangegeven of een verstrekking of vergoeding onder de 
gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten of onder de nihil-waarderingen valt. 
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Gemeenten mogen daarnaast een verstrekking of vergoeding in de vrije ruimte - tot 1,2% fiscale loonsom -  
onderbrengen zonder fiscale consequenties. Indien de grens van 1,2% wordt overschreden, zal de gemeente 80% 
eindheffing moeten betalen

Artikel 5. Betaling en declaratie van onkosten
Het Rechtspositiebesluit en Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers regelen op welk moment 
vergoedingen en onkosten betaald worden aan burgemeesters en wethouders. Daar waar geen expliciete termijn is 
genoemd, kan dit artikel uitkomst bieden. De betaling van onkosten kan worden voorgeschoten uit eigen middelen, 
later gedeclareerd worden of de factuur wordt rechtstreeks naar de gemeente verstuurd. Hierbij gaat de voorkeur uit 
naar rechtstreeks facturering bij de gemeente. Burgemeester en de wethouders  declareren hun kosten bij de 
secretaris, die deze ter besluitvorming aan het college voorlegt. 



6.d Deelname aan het experiment met centraal tellen TK21 (2020-66)

1 Dossier 1837 voorblad.pdf 

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1837
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 3 december 2020
Agendapunt 6.d
Omschrijving Deelname aan het experiment met centraal tellen TK21 

(2020-66)
Eigenaar Bouwman, M.

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 3 december 2020

Toelichting
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt gemeenten uit deel te 
nemen aan het experiment met centraal tellen bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 
2021. Het experiment heeft tot doel het telproces van de stembiljetten efficiënter, 
betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De definitieve 
aanwijzing wordt door het ministerie afgegeven als uw Raad instemt met het experiment.

Voorgesteld besluit
In te stemmen met deelname aan het experiment centraal tellen stembiljetten bij de Tweede 
Kamerverkiezing op 17 maart 2021
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RAADSVOORSTEL 
 
 
 

 
Nummer  
 
 
datum raadsvergadering : 17 december 2020 
onderwerp : Deelname experiment centraal tellen Tweede 

Kamerverkiezing 2021 
 

portefeuillehouder : J. Langenacker 
datum raadsvoorstel : 10 november 2020 
 
Samenvatting 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt gemeenten uit deel te 
nemen aan het experiment met centraal tellen bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 
2021. Het experiment heeft tot doel het telproces van de stembiljetten efficiënter, 
betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De definitieve 
aanwijzing wordt door het ministerie afgegeven als de Raad instemt met het experiment. 
 
 
Wat is de juridische grondslag? 
De wettelijke grondslag voor het experiment centrale stemopneming is de Tijdelijke 
experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming, die sinds 2013 bestaat. Naast 
de experimentenwet is het experimentenbesluit en de experimentenregeling van 
toepassing. 
 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten 
uitgenodigd om bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 deel te nemen aan het 
experiment met centraal tellen. De gemeente Ouder-Amstel heeft haar belangstelling 
inmiddels kenbaar gemaakt bij het ministerie.  
 
Waarom dit raadsvoorstel? 
De definitieve aanwijzing wordt door het ministerie afgegeven als de Raad instemt met 
het experiment. 
 
Wat gaan we doen? 
Deelname aan het experiment betekent wat voor het telproces (de stemopneming). Bij 
centraal tellen van de stemmen worden de stembiljetten in het stembureau tot op 
lijstniveau geteld om een voorlopige uitslag te kunnen produceren op de avond van de 
stemming. Het stembureau telt dus niet de stemmen die op afzonderlijke kandidaten zijn 
uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie door een daarvoor in te 
stellen gemeentelijk stembureau. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van dit 
gemeentelijk stembureau dat van elk stembureau de uitslag vast stelt. Het college wijst 
op een later moment de leden van het gemeentelijk stembureau aan. 
 
Wat is het maatschappelijke effect? 
De uitvoering van de verkiezingen is belegd bij het team KCC/ Burgerzaken van Duo+. 
Dit team organiseert ook de verkiezingen voor de gemeente Ouder-Amstel. Op het 
moment van schrijven heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
net bekend gemaakt welke maatregelen in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 
worden opgenomen om kiezers te helpen in de covid-19 omstandigheden veilig te 
kunnen stemmen, stembureauleden veilig hun werk te kunnen laten doen en kiezers - 
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binnen de geldende maatregelen - naar het stemlokaal te kunnen laten komen. Het is de 
bedoeling dat kiezers die 70 jaar of ouder zijn in de gelegenheid worden gesteld om per 
brief te stemmen. Daarnaast is het de bedoeling dat kiezers op maandag 15 en dinsdag 
16 maart in hun gemeente op een aantal locaties vervroegd hun stem uitbrengen. In elke  
gemeente wordt, naar rato van het aantal kiesgerechtigden in de betreffende gemeente, 
een aantal locaties ingericht waar vervroegd stemmen mogelijk wordt gemaakt. Voor 
Ouder-Amstel betekent dit dat er 2 stemlokalen worden ingericht waar vervroegd 
stemmen mogelijk is. 
 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Gelet op de positieve ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere deelnamen aan het 
Experiment Centrale Stemopneming, bestaat de wens om ook bij de Tweede 
Kamerverkiezing van maart 2021 deel te nemen. Daarnaast kan deelname aan het 
Experiment ook positief bijdragen aan de goede uitvoering van het verkiezingsproces en 
de totstandkoming van een betrouwbare telling. 
 
 
Wat hebben we hiervoor nodig? 
Op dit moment wordt door medewerkers van het team KCC/ Burgerzaken 
geïnventariseerd welke locaties in de gemeente geschikt zijn om in te richten als 
stembureau. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden 
om het verkiezingsproces zowel voor kiezers als voor stembureauleden zo veilig mogelijk 
te kunnen laten verlopen. Zodra meer bekend is over de meerkosten die gemaakt 
worden om de Tweede Kamerverkiezing te organiseren met inachtneming van de covid-
19-omstandigheden, wordt u hierover ingelicht. 
 
Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra 
kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing 
in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer 
samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk 
moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als 
stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van de locaties en voor de aanvullende 
werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezing. Voor 
de gemeente Ouder-Amstel komt dit neer op een bedrag van € 15.414,-. Dit bedrag 
wordt uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie-uitkering. 
 
Bovenop de financiële compensatie zal het ministerie van BZK de gemeenten 
ondersteunen met een wervingscampagne voor stembureauleden, en aanvullende 
voorlichting aan de kiezers over de COVID-19- maatregelen ontwikkelen. Dat materiaal 
wordt aan gemeenten beschikbaar gesteld. Wanneer de Gemeenteraad instemt met 
deelname aan het experiment Centrale Stemopneming ontvangt de gemeente een 
vergoeding van het ministerie van BZK. Vanwege de COVID-19-maatregelen wordt die 
vergoeding verdubbeld ten opzichte van de vergoeding die bij vorige experimenten is 
verstrekt. Voor de gemeente Uithoorn komt dit neer op een vergoeding van €10.000,-. 
 
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Niet van toepassing. 
 
Wat is het vervolg? 
Zodra de Gemeenteraad een besluit over deelname heeft genomen, wordt het ministerie 
geïnformeerd en kan deelname aan het experiment met centraal tellen bij de Tweede 
Kamerverkiezing van maart 2021 geformaliseerd worden. 
 
Hoe monitoren en evalueren we? 
Niet van toepassing. 



Pagina 1 van 1 



1 Centraal tellen TK21 OA- bsl.pdf 

RAADSBESLUIT 
 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020, nummer 
[door de griffie in te vullen], 
 
 
BESLUIT : 
 
 
In te stemmen met deelname aan het experiment centraal tellen stembiljetten bij de 
Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. 
 
 
Ouder-Amstel, 17 december 2020 
 
De raad voornoemd, 
 
de raadsgriffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
L.W.F. Örsçek- Moolenaar   J. Langenacker 
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Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming 
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2023.] 
Geldend van 01-07-2017 t/m heden 

Wet van 19 juni 2013 inzake tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale 
stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming) 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tijdelijke regels vast te stellen voor 
experimenten met stembiljetten, ter bevordering van de mogelijkheid voor kiezers buiten Nederland 
hun stem tijdig uit te brengen, alsmede tijdelijke regels vast te stellen voor experimenten met een 
centrale opzet van de stemopneming, ter bevordering van de efficiency, transparantie en 
controleerbaarheid van de stemopneming; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Artikel 2 

1. Onze Minister kan besluiten dat experimenten plaatsvinden bij een stemming of stemopneming 
tijdens verkiezingen als bedoeld in de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling of een 
referendum als bedoeld in de Wet raadgevend referendum met als doel de invoering van: 

a. een stembiljet, waardoor de mogelijkheid voor kiezers buiten Nederland hun stem tijdig uit te 
brengen wordt bevorderd, doordat het stembiljet eerder kan worden toegezonden of van de 
elektronische weg gebruik kan worden gemaakt; of 

b. een centrale opzet van de stemopneming op gemeentelijk niveau op één of meer locaties, 
waardoor de efficiency, transparantie en controleerbaarheid van de stemopneming worden 
bevorderd. 

 
2. Onze Minister kan, na instemming van de betrokken gemeenteraden, gemeenten aanwijzen waar 

een experiment wordt gehouden. 

3. Onze Minister wijst de voorzieningen aan die bij een experiment worden gebruikt. 

Artikel 3 

1. De experimenten vinden voor zover mogelijk plaats overeenkomstig hetgeen bij en krachtens de 
Kieswet dan wel de Wet raadgevend referendum is bepaald. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de 
experimenten en de daarbij te gebruiken voorzieningen. Deze regels kunnen op het naastlagere 
niveau afwijken van het bepaalde bij en krachtens de volgende onderdelen: 

a. de artikelen E 4 tot en met E 10 en E 11, derde, vierde en vijfde lid, van de Kieswet en de 
artikelen 24 tot en met 27 van de Wet raadgevend referendum zodat bij een experiment 
gemeentelijke stembureaus kunnen worden ingesteld en de taken van hoofdstembureaus 
kunnen worden toebedeeld aan de gemeentelijke stembureaus en het centrale stembureau; 



b. de artikelen J 20, M 1 en M 2, M 6 tot en met M 12 en M 14 tot en met M 17, van de Kieswet 
en de artikelen 58 en 62 van de Wet raadgevend referendum met betrekking tot het verzenden 
en retourneren van bescheiden, de wijze waarop de stem wordt uitgebracht, de werkwijze en 
samenstelling van het briefstembureau, de inrichting van het briefstembureaulokaal, en de 
gang van zaken bij de ontvangst en het openen van retourenveloppen; 

c. de artikelen J 1, vierde lid, J 4a, derde lid, en J 35, de hoofdstukken N en O, en de artikelen P 
1, P 21, derde lid, en P 22, van de Kieswet en de artikelen 56, tweede lid, en 59 en de 
hoofdstukken 9 en 10 van de Wet raadgevend referendum met betrekking tot de 
stemopneming en de taken en werkwijze van het stembureau, het briefstembureau, de 
burgemeester, het hoofdstembureau en centraal stembureau bij de vaststelling van de 
verkiezingsuitslag; 

d. de artikelen Y 2, Y 22 tot en met Y 23, Y 24 en Y 39, van de Kieswet zodat een experiment ook 
tijdens de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement kan worden 
gehouden. 

 
3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur 

wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der 
Staten-Generaal is overgelegd. 

4. Een voorziening als bedoeld in artikel 2, derde lid, wordt slechts aangewezen indien deze ten 
minste aan de volgende vereisten voldoet: 

a. het geheime karakter van de stemming is voldoende gewaarborgd; en 
b. de transparantie, controleerbaarheid en betrouwbaarheid van de verkiezing is voldoende 

gewaarborgd. 
 
Artikel 4 

1. Dit artikel is van toepassing indien Onze Minister voor een experiment een stembiljet vaststelt 
waarbij logo’s van politieke groeperingen kunnen worden gebruikt. 

2. In het register, bedoeld in de artikelen G 1 of Y 2 juncto artikel G 1, van de Kieswet, worden tevens 
de logo’s van politieke groeperingen bijgehouden. 

3. Een politieke groepering kan het centraal stembureau verzoeken haar logo te registreren, dan wel 
haar geregistreerde logo te wijzigen. Verzoeken die zijn ontvangen na de tweeënveertigste dag 
voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling. 

4. Het centraal stembureau beschikt slechts afwijzend op het verzoek, indien: 

a. bij dat centraal stembureau de aanduiding van de politieke groepering niet is geregistreerd en, 
indien van toepassing, een reeds ingediend verzoek tot registratie van de aanduiding wordt 
afgewezen; 

b. het logo strijdig is met de openbare orde; 
c. het logo geheel of in de hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde logo van een 

andere politieke groepering, of met een logo waarvoor reeds eerder op grond van dit artikel 
een registratieverzoek is ontvangen, en daardoor verwarring te duchten is; 

d. het logo anderszins misleidend is voor de kiezers; 
e. het logo geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een rechtspersoon die bij 

onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden; 
f. het verzoek op dezelfde dag bij het centraal stembureau is ingekomen als een ander verzoek, 

strekkende tot inschrijving van een geheel of in hoofdzaak overeenstemmend logo, tenzij dat 
andere verzoek reeds op een van de onder a tot en met e genoemde gronden moet worden 
afgewezen. 

 
5. Het centraal stembureau schrapt het logo van een politieke groepering wanneer het de aanduiding 

van die politieke groepering schrapt, dan wel op verzoek van die politieke groepering. 

6. Artikel Y 10 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing. 



7. Artikel G 5 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing op een besluit dat is genomen op 
grond van dit artikel. 

8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop een logo 
wordt overgelegd. 

Artikel 5 

1. Onze Minister zendt voor 1 januari 2018 aan de Staten-Generaal een verslag over de 
doeltreffendheid en de effecten van het experiment in de praktijk, alsmede een standpunt inzake 
de voortzetting van die maatregel, anders dan als experiment. 

2. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden tevens de criteria 
voor de evaluatie van de experimenten geregeld. 

Artikel 6 

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.] 

Artikel 7 

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.] 
[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden] 

Artikel 8 

1. Deze wet, met uitzondering van artikel 7, treedt in werking met ingang van de dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021. 

2. Artikel 7 treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. 

Artikel 9 

Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, 
colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 
 
 
 
Wassenaar, 19 juni 2013 

Willem-Alexander 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 

 
Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013 

 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 

I.W. Opstelten 
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Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale 
stemopneming 
 
Geldend van 01-07-2015 t/m heden 

Besluit van 23 september 2013, houdende tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en 
een centrale stemopneming (Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming) 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2013; 
Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale 
stemopneming; 
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 juli 2013, nr. W04.13.0214/I); 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 
6 september 2013, nr. 2013-0000520984; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder Experimentenwet: Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en 
centrale stemopneming. 

Hoofdstuk 2. Experiment met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland 

Paragraaf 2.1. Algemeen 

Artikel 2 

Dit hoofdstuk is van toepassing op een experiment met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten 
Nederland bij verkiezingen als bedoeld in de Kieswet. 

Artikel 3 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

 kiezer: kiezer, bedoeld in artikel M 1 van de Kieswet; 
 kandidatenlijsten: kandidatenlijsten die onherroepelijk geldig zijn verklaard als bedoeld in artikel 

I 17, eerste lid, van de Kieswet. 
 
Paragraaf 2.2. Elektronische verzending van het stembiljet 

Artikel 4 

1. De kiezer vermeldt bij zijn verzoek om per brief te stemmen of hij zijn stembiljet per post of per 
e-mail wil ontvangen. 

2. De kiezer die zijn stembiljet per e-mail wil ontvangen, vermeldt het e-mailadres waarnaar het 
stembiljet moet worden verzonden. 

Artikel 5 



 

 

1. Onverminderd artikel M 6, eerste lid, van de Kieswet, wordt de kiezer een overzicht van de 
kandidatenlijsten beschikbaar gesteld. 

2. In afwijking van artikel M 6, eerste lid, aanhef, van de Kieswet zendt Onze Minister aan de kiezer 
die per e-mail zijn stembiljet wil ontvangen, zo spoedig mogelijk het stembiljet per e-mail en stelt 
hem het overzicht van de kandidatenlijsten beschikbaar. 

Artikel 6 

1. De burgemeester van ’s-Gravenhage, de Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten, het hoofd van een consulaire post of de Nederlandse leiding in het inzetgebied van 
de ingevolge artikel M 13, vierde lid, van de Kieswet aangewezen militaire missie, verstrekt op 
verzoek van de kiezer van wie de retourenveloppe, bedoeld in artikel M 6, eerste lid, onderdeel b, 
van de Kieswet in het ongerede is geraakt, een nieuwe retourenveloppe. 

2. In afwijking van artikel M 7, vierde lid, van de Kieswet kan de kiezer de retourenveloppe 
retourneren naar het briefstembureau, de vertegenwoordiger of de burgemeester, bedoeld in 
artikel M 6a, eerste lid, van de Kieswet. 

Paragraaf 2.3. Briefstembewijzen 

Artikel 7 

Op het briefstembewijs wordt een nummer vermeld. Onze Minister verstrekt tijdig voor de verkiezing 
aan de gemeente ’s-Gravenhage de informatie nodig voor het produceren van het briefstembewijs. 

Artikel 8 

1. Er is een register van ongeldige briefstembewijzen dat wordt beheerd door de burgemeester van 
’s-Gravenhage. 

2. Ongeldig is het briefstembewijs: 

a. waarvoor krachtens artikel 10 een vervangend briefstembewijs is verstrekt; 
b. van iemand die niet als kiezer behoort te zijn geregistreerd, dan wel voor het uitbrengen van 

zijn stem is overleden; 
c. waarvan is vastgesteld dat dit briefstembewijs is ontvreemd of anderszins onrechtmatig in 

omloop is. 
 
3. Onze Minister verstrekt de burgemeester van ’s-Gravenhage uiterlijk de negende dag voor de 

stemming de nummers van de ongeldige briefstembewijzen die Onze Minister in omloop heeft 
gebracht. 

Artikel 9 

De burgemeester van ’s-Gravenhage stelt uiterlijk de achtste dag voor de stemming uit het register 
een uittreksel van ongeldige briefstembewijzen vast dat hij aan alle briefstembureaus verstrekt. 

Artikel 10 

1. In afwijking van artikel M 2, tweede lid, van de Kieswet wordt aan de tot deelneming aan de 
stemming bevoegde kiezer wiens briefstembewijs in het ongerede is geraakt of die geen 
briefstembewijs heeft ontvangen, op zijn verzoek een nieuw briefstembewijs verstrekt. 

2. De kiezer die zijn werkelijke woonplaats heeft in Aruba, Curaçao of Sint Maarten doet het verzoek 
schriftelijk of mondeling aan de vertegenwoordiger van Nederland in het land waar hij op de dag 
van kandidaatstelling zijn werkelijke woonplaats heeft. De overige kiezers doen het verzoek 
schriftelijk of mondeling aan de burgemeester van ’s-Gravenhage. 

3. Het schriftelijk verzoek dient uiterlijk de twaalfde dag voor de stemming te zijn ontvangen. De 



 

 

kiezer overlegt bij zijn verzoek een kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op 
de identificatieplicht, van een verklaring over het bezit van het Nederlanderschap of van de 
documenten als bedoeld in artikel J 24, tweede lid, van de Kieswet. Op dit verzoek wordt zo 
spoedig mogelijk beslist. 

4. Het mondeling verzoek dient uiterlijk de negende dag voor de stemming om twaalf uur te zijn 
gedaan. De kiezer identificeert zich met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 
identificatieplicht, met een verklaring over het bezit van het Nederlanderschap of met de 
documenten als bedoeld in artikel J 24, tweede lid, van de Kieswet. Op dit verzoek wordt terstond 
beslist. 

Artikel 11 

Onverminderd artikel M 10, eerste lid, van de Kieswet, controleert het briefstembureau of het 
briefstembewijs echt is en of het nummer van het briefstembewijs voorkomt in het uittreksel van 
ongeldige briefstembewijzen. 

Paragraaf 2.4. Stemmen 

Artikel 12 

1. Onze Minister stelt voor een verkiezing een van de volgende stembiljetten vast: 

a. een stembiljet, op basis waarvan de kiezer stemt door op het stembiljet eerst de lijst te kiezen 
waartoe de kandidaat van zijn keuze behoort, en vervolgens het kandidaatsnummer van de 
kandidaat van zijn keuze te kiezen; 

b. een stembiljet, op basis waarvan de kiezer stemt door op het stembiljet eerst de lijst te kiezen 
waartoe de kandidaat van zijn keuze behoort, en vervolgens het kandidaatsnummer van de 
kandidaat van zijn keuze te noteren. 

 
2. Artikel J 20, eerste lid, tweede zin, van de Kieswet is niet van toepassing. 

Artikel 13 

1. Op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten wordt het logo van een politieke 
groepering geplaatst, indien: 

a. dat logo is geregistreerd bij het centraal stembureau; en 
b. op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten de aanduiding van die groepering 

wordt geplaatst. 
 
2. De logo’s van twee of meer politieke groeperingen worden gezamenlijk geplaatst, indien: 

a. die logo’s zijn geregistreerd bij het centraal stembureau; en 
b. op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten een aanduiding staat, gevormd door 

samenvoeging van geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, van die politieke 
groeperingen. 

 
3. Indien op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten een aanduiding staat, gevormd 

door samenvoeging van geregistreerde aanduidingen of afkortingen van twee of meer politieke 
groeperingen, en niet van al deze politieke groeperingen een logo is geregistreerd bij het centraal 
stembureau, wordt geen logo op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten geplaatst. 

Artikel 14 

1. Indien Onze Minister het stembiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a, vaststelt, stemt de 
kiezer, in afwijking van artikel M 7, eerste lid, van de Kieswet, door op het stembiljet: 

1°. een wit stipje, geplaatst vóór de lijst waartoe de kandidaat van zijn keuze behoort, rood, blauw, 
zwart of groen te maken; en vervolgens 



 

 

2°. een wit stipje, geplaatst vóór het kandidaatsnummer van de kandidaat van zijn keuze, rood, 
blauw, zwart of groen te maken. 

 
2. Indien Onze Minister het stembiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, vaststelt, stemt de 

kiezer, in afwijking van artikel M 7, eerste lid, van de Kieswet, door op het stembiljet: 

1°. een wit stipje, geplaatst vóór de lijst waartoe de kandidaat van zijn keuze behoort, rood, blauw, 
zwart of groen te maken; en vervolgens 

2°. Het kandidaatsnummer van de kandidaat van zijn keuze te noteren in de daarvoor bestemde 
ruimte. 

 
Artikel 15 

1. Indien Onze Minister het stembiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a, vaststelt, wordt in 
afwijking van artikel N 16, derde en vierde lid, van de Kieswet, de geldigheid en de betekenis van 
een stem vastgesteld op basis van de volgende leden. 

2. Een stem is geldig die op een kandidaat of blanco is uitgebracht met een stembiljet dat bij of 
krachtens de Experimentenwet mag worden gebruikt en waarop geen bijvoegingen zijn geplaatst 
waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd. 

3. Een stem is op een kandidaat uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt 
door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen maken van het witte stipje, geplaatst 
vóór de lijst waartoe de kandidaat behoort, en vóór het kandidaatsnummer van de kandidaat. 

4. Onverminderd het derde lid is een stem uitgebracht op de eerste kandidaat van een lijst indien: 

– de kiezer op ondubbelzinnige wijze kenbaar maakt dat de kandidaat van zijn keuze op die lijst 
staat door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen maken van het witte stipje, 
geplaatst vóór de lijst waartoe de kandidaat behoort, en geen wit stipje, geplaatst vóór de 
kandidaatsnummers, geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen is gemaakt; en 

– ondubbelzinnig blijkt dat de kiezer niet met bijschrijvingen op een andere kandidaat heeft willen 
stemmen. 

 
5. Een stem is blanco uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt doordat 

geen wit stipje rood, blauw, zwart of groen is gemaakt. 

Artikel 16 

1. Indien Onze Minister het stembiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, vaststelt, wordt in 
afwijking van artikel N 16, derde en vierde lid, van de Kieswet, de geldigheid en de betekenis van 
een stem vastgesteld op basis van de volgende leden. 

2. Een stem is geldig die op een kandidaat of blanco is uitgebracht met een stembiljet dat bij of 
krachtens de Experimentenwet mag worden gebruikt en waarop geen bijvoegingen zijn geplaatst 
waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd. 

3. Een stem is op een kandidaat uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt 
door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen maken van het witte stipje, geplaatst 
vóór de lijst waartoe de kandidaat behoort, en door het kandidaatsnummer te noteren in de 
daarvoor bestemde ruimte op het stembiljet. 

4. Onverminderd het derde lid is een stem uitgebracht op de eerste kandidaat van een lijst indien: 

– de kiezer op ondubbelzinnige wijze kenbaar maakt dat de kandidaat van zijn keuze op die lijst 
staat door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen maken van het witte stipje, 
geplaatst vóór de lijst waartoe de kandidaat behoort, en geen kandidaatsnummer is genoteerd 
in de daarvoor bestemde ruimte op het stembiljet; en 

– ondubbelzinnig blijkt dat de kiezer niet met bijschrijvingen op een andere kandidaat heeft willen 
stemmen. 



 

 

 
5. Een stem is blanco uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt doordat 

geen wit stipje rood, blauw, zwart of groen is gemaakt en geen kandidaatsnummer is genoteerd in 
de daarvoor bestemde ruimte op het stembiljet. 

Paragraaf 2.5. Overige bepalingen 

Artikel 17 

1. Onder verantwoordelijkheid van Onze Minister vindt een evaluatie plaats van ieder experiment 
afzonderlijk. 

2. De evaluatie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de mate waarin het experiment heeft voldaan aan 
de volgende criteria: 

a. het stemmen met het nieuwe stembiljet en de mogelijkheid om het stembiljet per e-mail te 
ontvangen heeft voor de kiezer een meerwaarde boven het stemmen met het huidige 
stembiljet en het ontvangen van het stembiljet per post, gelet op onder andere: 
– de snelheid waarmee de kiezer de stembescheiden ontvangt; 
– de tijd die de kiezer heeft om zijn stem uit te brengen; 
– de effecten op de stemopneming; 
– het aantal ongeldige stemmen en de redenen daarvan; 
– de mate van voorlichting en ondersteuning en het gebruik daarvan door kiezers. 

b. de organisatorische consequenties en de financiële en administratieve lasten voor de 
uitvoerende instanties staan in verhouding tot de meerwaarde die het nieuwe stembiljet voor 
de kiezer in het buitenland heeft. 

 
3. Het evaluatierapport beschrijft ten minste: 

a. de ervaringen van kiezers, stembureauleden en de uitvoerende instanties bij het experiment; 
b. de kosten van het experiment; 
c. de organisatorische consequenties en de financiële en administratieve lasten bij het 

experiment. 
d. de conclusies omtrent de voortzetting van de experimenten, dan wel de invoering van de 

voorzieningen waarmee is geëxperimenteerd. 
 
Artikel 18 

1. Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage verstrekken zo spoedig mogelijk aan Onze 
Minister: 

a. de gegevens uit het bestand, bedoeld in de artikel D 3c, eerste lid, en artikel Y 2, juncto artikel 
D 3c, eerste lid, van de Kieswet, ten behoeve van de voorlichting over het experiment; 

b. de gegevens van de kiezers die zich bij burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage 
hebben geregistreerd, ten behoeve van de evaluatie van het experiment en, indien van 
toepassing, voor het elektronisch verzenden van de stembiljetten en het beschikbaar stellen 
van de kandidatenlijsten. 

 
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het elektronisch verzenden van 

het stembiljet, de registratie van logo’s, het beschikbaar stellen van een overzicht van de 
kandidatenlijsten, het briefstembewijs, het register ongeldige briefstembewijzen, de werkwijze van 
het briefstembureau en de evaluatie van het experiment. 

Hoofdstuk 3. Experiment met een centrale stemopneming 

Paragraaf 3.1. Algemeen 

Artikel 19 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op een experiment in een gemeente die daarvoor is aangewezen 



 

 

krachtens artikel 2, tweede lid, van de Experimentenwet. 

2. Dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 39, is niet van toepassing op briefstembureaus. 

3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op een referendum als bedoeld in de Wet raadgevend 
referendum. 

Artikel 20 

1. Burgemeester en wethouders stellen een gemeentelijk stembureau in. 

2. Het gemeentelijk stembureau bestaat uit een door burgemeester en wethouders vast te stellen 
aantal leden, van wie er één voorzitter en ten minste één plaatsvervangend voorzitter is, met dien 
verstande dat het aantal leden ten minste zo veel is dat voor elke locatie van de stemopneming ten 
minste vijf leden beschikbaar zijn, waaronder de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter. 

3. Indien bij het nemen van een beslissing door het gemeentelijk stembureau de stemmen staken, 
beslist de stem van de voorzitter. 

4. Artikel E 4, eerste, tweede en vierde lid, van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing op 
leden en plaatsvervangende leden van het gemeentelijk stembureau. 

5. In afwijking van artikel E 4, tweede lid, van de Kieswet kan als lid van een stembureau tevens niet 
worden benoemd degene die als lid van het gemeentelijk stembureau voor de desbetreffende 
verkiezing is benoemd. 

6. Het lidmaatschap van het gemeentelijk stembureau eindigt van rechtswege nadat over de toelating 
van de gekozenen is beslist. 

7. Burgemeester en wethouders wijzen voor het gemeentelijk stembureau één of meer geschikte 
locaties aan voor de stemopneming en voor de zitting tot vaststelling van de uitslag voor de 
gemeente. 

Artikel 20a 

1. Bij de gecombineerde stemming voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en de 
leden van een algemeen bestuur, bedoeld in artikel A 1 van de Kieswet, stelt het college van 
burgemeester en wethouders een gemeentelijk stembureau voor de verkiezing van de leden van 
provinciale staten en een gemeentelijk stembureau voor de verkiezing van de leden van dat 
algemeen bestuur in. 

2. Indien een gemeente in het gebied van twee of meer waterschappen ligt, stelt het college van 
burgemeester en wethouders één of meer gemeentelijke stembureaus in die de stemopneming 
verrichten voor de verkiezing van één of meer waterschappen. 

Paragraaf 3.2. Het stembureau 

Artikel 21 

1. De artikelen J 4a, derde lid, J 35, eerste en tweede lid, N 1, tweede lid, van de Kieswet zijn van 
overeenkomstige toepassing op personen die geen kiezer zijn. 

2. De artikelen N 6, N 8 tot en met N 9 en N 11 tot en met N 13 van de Kieswet zijn niet van 
toepassing. 

3. Voor de toepassing van artikel N 10 van de Kieswet wordt voor «, in artikel N 9 vermeld,» gelezen: 
van het stembureau. 

Artikel 22 



 

 

1. Het stembureau telt voor iedere lijst het gezamenlijke aantal op de kandidaten uitgebrachte 
stemmen, de blanco stemmen en de ongeldige stemmen. De voorzitter deelt de aantallen mede. 

2. Door de aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren worden ingebracht. 

Artikel 23 

1. Het stembureau doet in één of meer afzonderlijke pakken: 

a. de stembiljetten met een stem op een kandidaat, lijstgewijs gerangschikt; 
b. de stembiljetten met een blanco stem; 
c. de stembiljetten met een ongeldige stem. 

 
2. De pakken worden verzegeld, voorzien van de naam van de gemeente, het nummer van het 

stembureau en een beschrijving van de inhoud. 

Artikel 24 

1. De pakken, bedoeld in artikel N 2, van de Kieswet, en artikel 23, eerste lid, worden in een 
transportbox gedaan. 

2. De transportbox wordt afgesloten en verzegeld. 

3. Totdat het stembureau de transportbox overdraagt ten behoeve van het vervoer naar een locatie 
voor de stemopneming, draagt het stembureau er zorg voor dat de zegels op de transportbox en 
de pakken niet worden verbroken. 

Artikel 25 

1. Het proces-verbaal van het stembureau wordt overgedragen aan het gemeentelijk stembureau. 
Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de transportbox wordt vervoerd naar een 
locatie voor de stemopneming en wordt overgedragen aan het gemeentelijk stembureau. 

2. Indien de stemopneming op meer dan één locatie geschiedt, besluiten burgemeester en 
wethouders uiterlijk de zevende dag voor de stemming op welke locatie de stemopneming voor 
ieder stembureau plaatsvindt. 

3. Nadat de transportbox door het stembureau is overgedragen ten behoeve van het vervoer naar 
een locatie voor de stemopneming, dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat de 
zegels op de transportbox en de pakken niet worden verbroken totdat het gemeentelijk 
stembureau aanvangt met zijn werkzaamheden. 

Paragraaf 3.3. De stemopneming door het gemeentelijk stembureau 

Artikel 26 

1. Burgemeester en wethouders besluiten uiterlijk de zevende dag voor de stemming op welk 
moment het gemeentelijk stembureau in het openbaar de stemopneming verricht, met dien 
verstande dat de stemopneming uiterlijk de dag na de stemming aanvangt. 

2. In afwijking van het eerste lid vangt de stemopneming bij de verkiezing van de leden van het 
algemeen bestuur van een waterschap uiterlijk de tweede dag na de stemming aan. 

Artikel 27 

Het gemeentelijk stembureau kan zich bij de stemopneming doen bijstaan door personen, daartoe 
door burgemeester en wethouders aan te wijzen. 

Artikel 28 



 

 

Het gemeentelijk stembureau is belast met de handhaving van de orde tijdens de stemopneming. Het 
kan daartoe de burgemeester om bijstand verzoeken. 

Artikel 29 

1. Indien zich naar het oordeel van het gemeentelijk stembureau omstandigheden voordoen in of bij 
de locatie van de stemopneming die de behoorlijke voortgang van de stemopneming onmogelijk 
maken, wordt dit door het gemeentelijk stembureau verklaard. De stemopneming wordt daarop 
geschorst. Het gemeentelijk stembureau doet hiervan terstond mededeling aan de burgemeester. 
De burgemeester bepaalt vervolgens wanneer en waar de zitting wordt hervat. 

2. Bij ministeriële regeling worden hieromtrent nadere regels gesteld. 

Artikel 30 

1. Indien de stemopneming op meer dan één locatie geschiedt, zijn op elke locatie ten minste vijf 
leden van het gemeentelijk stembureau aanwezig, waaronder de voorzitter of een 
plaatsvervangend voorzitter. 

2. Indien de stemopneming op meer dan één locatie geschiedt, besluiten en handelen de aanwezige 
leden van het gemeentelijk stembureau namens het gemeentelijk stembureau. Indien bij het 
nemen van een beslissing door de aanwezige leden van het stembureau de stemmen staken, 
beslist de stem van de voorzitter of, indien de voorzitter niet aanwezig is, de plaatsvervangend 
voorzitter. 

Artikel 31 

Het gemeentelijk stembureau verricht voor elk stembureau separaat de handelingen als bedoeld in de 
artikelen 32 tot en met 36. 

Artikel 32 

1. Het gemeentelijk stembureau opent de verzegelde transportbox en de verzegelde pakken met 
stembiljetten. 

2. Het gemeentelijk stembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast: 

a. het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen; 
b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a. 

 
3. Daarnaast stelt het gemeentelijk stembureau vast: 

a. het aantal blanco stemmen; 
b. het aantal ongeldige stemmen. 

 
4. De som van de aantallen op kandidaten uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en ongeldige 

stemmen is het aantal stemmen dat is geteld. 

Artikel 33 

1. Het gemeentelijk stembureau beslist met inachtneming van artikel N 7 van de Kieswet over de 
geldigheid van het stembiljet. 

2. Het gemeentelijk stembureau maakt de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de 
geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent onmiddellijk bekend. 

3. Indien een van de aanwezige personen dit verlangt, moet het biljet worden getoond. De personen 
kunnen mondeling bezwaren tegen de genomen beslissing inbrengen. 

Artikel 34 



 

 

1. Indien er een verschil is tussen het aantal getelde stemmen en het aantal toegelaten kiezers, 
opent het gemeentelijk stembureau de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 2, eerste lid, van 
de Kieswet en stelt het de aantallen geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen voor 
het stembureau opnieuw vast. 

2. In afwijking van artikel N 1, eerste lid, tweede zin, van de Kieswet, is de som van deze aantallen 
het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten. 

3. Artikel N 2 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 35 

Het gemeentelijk stembureau stelt vast het verschil tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is 
toegelaten en het aantal stemmen dat is geteld. Voor zover mogelijk geeft het gemeentelijk 
stembureau hiervoor een verklaring. 

Artikel 36 

1. Het gemeentelijk stembureau deelt de aantallen, bedoeld in de artikelen 32, 34 en 35 en in artikel 
N 1, eerste lid, van de Kieswet, mede. De aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren 
inbrengen. 

2. Het gemeentelijk stembureau doet vervolgens in één of meer afzonderlijke pakken: 

a. de stembiljetten met een stem op een kandidaat, lijstgewijs gerangschikt; 
b. de stembiljetten met een blanco stem; 
c. de stembiljetten met een ongeldige stem. 

 
3. De pakken worden verzegeld, voorzien van de naam van de gemeente en het nummer van het 

stembureau. 

Artikel 37 

De aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren inbrengen. De bezwaren worden in het 
proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau vermeld. 

Paragraaf 3.4. De vaststelling van de uitslag door het gemeentelijk stembureau 

Artikel 38 

1. Nadat de stemopneming is afgerond, stelt het gemeentelijk stembureau zo spoedig mogelijk in een 
openbare zitting voor de gemeente voor iedere lijst vast het aantal op iedere kandidaat 
uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen. 

2. Het gemeentelijk stembureau stelt voor de gemeente tevens vast: 

a. het aantal blanco stemmen; 
b. het aantal ongeldige stemmen; 
c. het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht; en 
d. het verschil tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten en het aantal stemmen 

dat is geteld. Voor zover mogelijk geeft het gemeentelijk stembureau hiervoor een verklaring. 
 
3. De voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten bekend. 

4. Het gemeentelijk stembureau vermeldt in een verslag alle bezwaren die staan in de 
processen-verbaal van de stembureaus. Het verslag is onderdeel van het proces-verbaal van het 
gemeentelijk stembureau. 

Artikel 39 



 

 

1. Indien een experiment wordt gehouden in de gemeente ’s-Gravenhage zijn de volgende leden van 
toepassing. 

2. In afwijking van artikel N 20, tweede lid, van de Kieswet, wordt het proces-verbaal van een 
briefstembureau terstond langs elektronische weg ter kennis van het gemeentelijk stembureau van 
’s-Gravenhage gebracht. 

3. In afwijking van artikel N 20, derde lid, van de Kieswet, wordt het proces-verbaal van een 
briefstembureau met de in artikelen M 8, N 2 en N 16 van de Kieswet, bedoelde verzegelde 
pakken zo spoedig mogelijk per diplomatieke post naar het gemeentelijk stembureau van 
’s-Gravenhage overgebracht. 

4. In afwijking van artikel N 21 van de Kieswet, vindt door het gemeentelijk stembureau van 
’s-Gravenhage de vaststelling van de aantallen stemmen, bedoeld in artikel 38, eerste lid, eerst 
plaats nadat hem tevens alle processen-verbaal van de briefstembureaus ter kennis zijn gebracht. 

5. Het gemeentelijk stembureau maakt bij de vaststelling van de aantallen stemmen, bedoeld in 
artikel 38, eerste lid, apart melding van de stemmen die in de briefstembureaus zijn uitgebracht. 

Artikel 40 

De aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren inbrengen. De bezwaren worden in het 
proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau vermeld. 

Artikel 41 

1. Nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, maakt het gemeentelijk stembureau daarvan 
proces-verbaal op dat alle aanwezige leden tekenen. 

2. Bij ministeriële regeling wordt voor het proces-verbaal een model vastgesteld. In het 
proces-verbaal is de verkiezingsuitslag voor ieder stembureau herleidbaar. 

Artikel 42 

1. Het gemeentelijk stembureau maakt het proces-verbaal onverwijld op een algemeen toegankelijke 
wijze elektronisch openbaar. 

2. Het gemeentelijk stembureau brengt onverwijld een afschrift van zijn proces-verbaal over naar het 
vertegenwoordigend orgaan en het hoofdstembureau. 

3. Het gemeentelijk stembureau draagt het proces-verbaal, bedoeld in artikel N 10, eerste lid, van de 
Kieswet, of de pakken, bedoeld in artikel N 2 van de Kieswet of de artikelen 34, derde lid, of 36, 
tweede lid, over aan burgemeester en wethouders. 

Artikel 42a 

In afwijking van artikel O 1, eerste lid, van de Kieswet kan het hoofdstembureau voor een verkiezing 
van de leden van een vertegenwoordigend orgaan met twee of meer kieskringen uiterlijk een week 
voor de stemming besluiten dat zijn zitting op de tweede dag na de stemming betreffende de 
vaststelling van de verkiezingsuitslag op een later tijdstip dan 10:00 uur plaatsvindt. 

Artikel 43 

1. Burgemeester en wethouders brengen het proces-verbaal, bedoeld in artikel N 10, eerste lid, van 
de Kieswet, of de pakken, bedoeld in artikel N 2 van de Kieswet of de artikelen 34, derde lid, of 36, 
tweede lid, op verzoek van het centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan over naar 
het centraal stembureau respectievelijk het vertegenwoordigend orgaan. 

2. Burgemeester en wethouders bewaren de pakken, bedoeld in de artikelen N 2 van de Kieswet of 
de artikelen 34, derde lid, of 36, tweede lid, en de processen-verbaal van de stembureaus die niet 



 

 

naar het centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan zijn overgebracht, drie maanden 
nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. Daarna vernietigt het deze stukken 
onmiddellijk, tenzij: 

a. de officier van justitie of de rechter-commissaris in het kader van een strafrechtelijk onderzoek 
een verzoek heeft gedaan tot overdracht van deze stukken, in welk geval de vernietiging 
plaatsvindt nadat dit onderzoek is afgerond; 

b. strafvervolging is ingesteld wegens een strafbaar gestelde gedraging in de Kieswet of de 
artikelen 125 tot en met 129 van het Wetboek van Strafrecht, in welk geval de vernietiging 
plaatsvindt nadat er een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is. 

 
2. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. 

Artikel 44 

Nadat is beslist over de toelating van de gekozenen, zijn burgemeester en wethouders bevoegd de 
pakken, bedoeld in de artikelen N 2 van de Kieswet of de artikelen 34, derde lid, of 36, tweede lid, die 
niet naar het centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan zijn overgebracht, te openen en 
deze pakken, alsmede de processen-verbaal van de stembureaus die niet naar het centraal 
stembureau of het vertegenwoordigend orgaan zijn overgebracht, over te dragen aan de officier van 
justitie ten dienste van een onderzoek naar enig strafbaar feit. 

Paragraaf 3.5. Overige bepalingen 

Artikel 45 

1. Onder verantwoordelijkheid van Onze Minister vindt een evaluatie plaats van ieder experiment 
afzonderlijk, dan wel gezamenlijk met een of meer andere, met elkaar samenhangende 
experimenten. 

2. De evaluatie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de mate waarin het experiment heeft voldaan aan 
de volgende criteria: 

a. de centrale stemopneming heeft voor de uitvoerende instanties, de kiezer en politieke partijen 
een meerwaarde boven de stemopneming in ieder stembureau, gelet op onder andere: 
– de tijd die het kost om de stemopneming te verrichten; 
– het aantal keer dat de stemmen meer dan één keer worden geteld; 
– hoeveel verschillen worden geconstateerd met de voorlopige telling door het stembureau; 

en 
– de bezwaren die door personen zijn ingediend en hoe daar mee is omgegaan. 

b. de organisatorische consequenties en de financiële en administratieve lasten voor de 
uitvoerende instanties staan in verhouding tot de meerwaarde die de centrale stemopneming 
heeft. 

 
3. Het evaluatierapport beschrijft ten minste: 

a. de ervaringen van kiezers, politieke partijen en de uitvoerende instanties bij het experiment; 
b. de kosten van het experiment; 
c. de organisatorische consequenties en de financiële en administratieve lasten bij het 

experiment. 
d. de conclusies omtrent de voortzetting van experimenten, dan wel de invoering van de 

voorzieningen waarmee is geëxperimenteerd. 
 
Artikel 46 

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels gesteld worden over het vervoer van de 
stembescheiden en het proces-verbaal van het stembureau, de werkwijze van het gemeentelijk 
stembureau en de evaluatie van het experiment. 

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen 



 

 

Artikel 47 

In afwijking van de artikelen Y 2, Y 22 tot en met Y 23, Y 24 en Y 39 van de Kieswet is dit besluit van 
overeenkomstige toepassing op een experiment dat wordt gehouden bij de verkiezing van de 
Nederlandse leden van het Europees Parlement, met dien verstande dat: 

a. onverminderd artikel 8, tweede lid, is ongeldig het briefstembewijs van de kiezer die in een 
andere lidstaat van de Europese Unie als kiezer voor de leden van het Europees Parlement is 
geregistreerd; 

b. in afwijking van artikel 26 de stemopneming plaatsvindt op de eerste werkdag na de sluiting 
van de stembussen in de lidstaat waar de kiezers het laatst hun stem uitbrengen tijdens de 
stemmingsperiode, bedoeld in de Akte betreffende de rechtstreekse verkiezing van de leden 
van het Europees Parlement (Brussel, 20 september 1976,Trb. 1976, 175); en 

c. in afwijking van artikel Y 2 juncto artikel O 1, eerste lid, van de Kieswet, het hoofdstembureau 
op de dag na de dag van de stemopneming om tien uur een openbare zitting houdt. 

 
Artikel 47a 

Op een experiment met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij een referendum als 
bedoeld in de Wet raadgevend referendum is hoofdstuk 2, met uitzondering van de artikelen 5, eerste 
lid, en 12 tot en met 16, van toepassing met dien verstande dat: 

a. in artikel 3 voor «artikel M 1 van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, eerste lid, van de Wet 
raadgevend referendum juncto artikel M 1 van de Kieswet. 

b. in artikel 5, tweede lid, voor «artikel M 6, eerste lid, aanhef, van de Kieswet» wordt gelezen 
«artikel 62, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 6, eerste lid, aanhef, 
van de Kieswet» en de zinsnede «en stelt hem het overzicht van de kandidatenlijsten 
beschikbaar» buiten toepassing blijft. 

c. in artikel 6, eerste lid, voor «artikel M 13, vierde lid, van de Kieswet» wordt gelezen «artikel 62, 
eerste lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 13, vierde lid, van de Kieswet» 
en voor «artikel M 6, eerste lid, onderdeel b, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, eerste 
lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 6, eerste lid, onderdeel b, van de 
Kieswet. 

d. in artikel 6, tweede lid, voor «artikel M 7, vierde lid, van de Kieswet» wordt gelezen «artikel 62, 
eerste lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 7, vierde lid, van de Kieswet» 
en voor «artikel M 6a, eerste lid, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, eerste lid, van de 
Wet raadgevend referendum juncto artikel M 6a, eerste lid, van de Kieswet. 

e. in artikel 10, eerste lid, voor «artikel M 2, tweede lid, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, 
eerste lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 2, tweede lid, van de Kieswet. 

f. in artikel 10, derde en vierde lid, telkens voor «artikel J 24, tweede lid, van de Kieswet» wordt 
gelezen: artikel 59, onderdeel d, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel J 24, 
tweede lid, van de Kieswet. 

g. in artikel 11 voor «artikel M 10, eerste lid, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, eerste lid, 
van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 10, eerste lid, van de Kieswet. 

 
Artikel 47b 

1. Onze minister stelt voor een experiment met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland 
bij een referendum als bedoeld in de Wet raadgevend referendum een stembiljet vast dat 
elektronisch naar de kiezer in het buitenland kan worden verzonden. Artikel 58, eerste lid, tweede 
zin, van de Wet raadgevend referendum is niet van toepassing. 

2. In afwijking van artikel 69 van de Wet raadgevend referendum juncto artikel N 16, derde en vierde 
lid, van de Kieswet, wordt de geldigheid en de betekenis van een stem vastgesteld op basis van 
de volgende leden. 

3. Een stem is geldig die voor of tegen de inzake de aan het referendum onderworpen wet dan wel 
blanco is uitgebracht met een stembiljet dat bij of krachtens de Experimentenwet mag worden 
gebruikt en waarop geen bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden 
geïdentificeerd. 



 

 

4. Een stem is voor of tegen de inzake de aan het referendum onderworpen wet uitgebracht indien 
dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, 
zwart of groen maken van het witte stipje, geplaatst vóór zijn keuze inzake de aan het referendum 
onderworpen wet te noteren in de daarvoor bestemde ruimte op het stembiljet. 

5. Een stem is blanco uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt doordat 
geen wit stipje rood, blauw, zwart of groen is gemaakt. 

Artikel 48 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin 
het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag dat de Tijdelijke Experimentenwet stembiljetten 
en centrale stemopneming (Stb. 2013, 240) vervalt. 

Artikel 49 

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale 
stemopneming. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

 
 

 
Wassenaar, 23 september 2013 

Willem-Alexander 

 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 

 
Uitgegeven de zevende oktober 2013 

 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 

I.W. Opstelten 
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Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming 
 
Geldend van 01-07-2015 t/m heden 

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 maart 2014, 
nr. 2014-0000107508, houdende tijdelijke regels voor experimenten met een centrale stemopneming 
(Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming) 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Gelet op de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming, de artikelen 2, derde 
lid, en 3, tweede lid, en het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming, de 
artikelen 29, tweede lid, 41, tweede lid, en 46; 

Besluit: 

§ 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

– Experimentenwet: Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming; 
– Experimentenbesluit: Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming. 

 
Artikel 2 

Deze regeling is van toepassing op een experiment met een centrale opzet van de stemopneming als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Experimentenwet. 

§ 2. Het vervoer van de transportbox en het proces-verbaal van het stembureau 

Artikel 3 

1. Voordat de pakken, bedoeld in artikel N 2, van de Kieswet en artikel 23, eerste lid, 
Experimentenbesluit overeenkomstig artikel 24, eerste lid, Experimentenbesluit in de transportbox 
worden geplaatst, vergewist het stembureau zich ervan dat de transportbox leeg is. 

2. Het stembureau bewaart de sleutel van de transportbox en het proces-verbaal van het betreffende 
stembureau in een te verzegelen enveloppe. 

3. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat van een stembureau de transportbox en de 
enveloppe, bedoeld in het tweede lid: 

a. separaat worden vervoerd en, indien van toepassing, separaat worden opgeslagen; 
b. onder toezicht staan gedurende het vervoer en, indien van toepassing, beveiligd worden 

opgeslagen. 
 
§ 3. De werkwijze van het gemeentelijk stembureau 

Artikel 4 

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat: 

a. het gemeentelijk stembureau beschikt over voldoende faciliteiten om de stemopneming ordelijk 
en overzichtelijk uit te voeren; 

b. op een locatie voor de stemopneming duidelijk is aangegeven welke ruimtes voor het publiek 



 

 

toegankelijk zijn en welke ruimtes uitsluitend voor de werkzaamheden van het gemeentelijk 
stembureau zijn bestemd. 

 
Artikel 5 

Indien de stemopneming op een centrale locatie in twee of meer gescheiden ruimtes plaatsvindt, is 
tijdens de gehele stemopneming in iedere ruimte ten minste één lid van het gemeentelijk stembureau 
aanwezig. 

Artikel 6 

Indien een persoon die bijstand verleent aan het gemeentelijk stembureau als bedoeld in artikel 27 
van het Experimentenbesluit twijfelt over de geldigheid van een stem of van oordeel is dat een stem 
ongeldig is, wordt deze stem ter beoordeling voorgelegd aan een of meer leden van het gemeentelijk 
stembureau. 

Artikel 6a 

1. Voor zover, bij een combinatie van stemmingen als bedoeld in de artikelen J 6 en J 6a van de 
Kieswet, het gemeentelijk stembureau het vermoeden heeft dat stembescheiden van de verkiezing 
waarvoor het gemeentelijk stembureau is ingesteld, in de verzegelde pakken van een andere 
verkiezing terecht zijn gekomen, kan het gemeentelijk stembureau, na een verzoek aan 
burgemeester en wethouders om de desbetreffende pakken naar het gemeentelijk stembureau 
over te brengen, deze pakken openen en de stembescheiden van de verkiezing waarvoor het 
gemeentelijk stembureau is ingesteld, die in de pakken van de andere verkiezing worden 
aangetroffen, uit de desbetreffende pakken halen en bij zijn stemopneming betrekken. 

2. Indien een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voor heeft gedaan, maakt het gemeentelijk 
stembureau hiervan melding in het proces-verbaal en brengt het onverwijld een afschrift van het 
proces-verbaal over naar het hoofdstembureau, respectievelijk het centraal stembureau van de 
andere verkiezing. 

§ 4. De schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau 

Artikel 7 

1. De schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau wordt op een algemeen 
toegankelijke wijze elektronisch bekendgemaakt en door aan de deur van de locatie waar de 
stemopneming plaatsvindt een kennisgeving te bevestigen dat de zitting is geschorst. Zo spoedig 
mogelijk wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt waar en wanneer de zitting wordt hervat. 

2. Van de schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau doet de burgemeester, tenzij het 
de verkiezing betreft van de leden van de gemeenteraad, onverwijld mededeling aan de voorzitter 
van het hoofdstembureau. 

Artikel 8 

1. Indien de zitting is geschorst, nadat een transportbox is geopend, worden alle bescheiden die zich 
in de transportbox bevonden, daarin teruggedaan. Vervolgens wordt de transportbox onmiddellijk 
in tegenwoordigheid van de aanwezige kiezers afgesloten en verzegeld. 

2. De sleutel waarmee de transportbox is afgesloten en het proces verbaal van het betreffende 
stembureau worden in een te verzegelen enveloppe gedaan. 

Artikel 9 

Van de geschorste zitting wordt proces-verbaal opgemaakt door het gemeentelijk stembureau. 

Artikel 10 



 

 

Onmiddellijk na de ondertekening van het proces-verbaal wordt dit met de verzegelde transportboxen 
en de verzegelde enveloppen door de voorzitter bij de burgemeester in bewaring gegeven. 

Artikel 11 

De burgemeester stelt tijdig voor de aanvang van de hervatte zitting de hem overgegeven verzegelde 
transportboxen en verzegelde enveloppen ter beschikking van het gemeentelijk stembureau. 

Artikel 12 

Na aanvang van de hervatte zitting verricht het gemeentelijk stembureau voor ieder stembureau 
waarvoor de uitkomst nog niet is vastgesteld, de stemopneming, overeenkomstig de artikelen 27 tot 
en met 37 van het Experimentenbesluit, en stelt het de uitkomst vast overeenkomstig paragraaf 3.4 
van het Experimentenbesluit. 

§ 5. Overige bepalingen 

Artikel 13 

1. In afwijking van de bijlage bij artikel 1 van de Kies- en referendumregeling wordt als model voor 
het proces-verbaal van het stembureau het model vastgesteld dat in de bijlage bij deze regeling is 
opgenomen. 

2. Het model voor het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is het model dat in de bijlage 
bij deze regeling is opgenomen. 

Artikel 14 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag dat de Experimentenwet vervalt. 

Artikel 15 

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
R.H.A. Plasterk 
 
 
Bijlage 

Model I: Proces-verbaal van een stembureau bij het experiment met een centrale 
stemopneming 

Model II: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau 

 



1 Centraal tellen TK21 OA-bijl 4 - Kamerbrief aanvullende maatregelen TK21.pdf 
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Inleiding 
 
Tijdens het wetgevingsoverleg over de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 zijn 
een aantal moties aanvaard. In deze brief ga ik daarop in. Daarmee doe ik tevens 
mijn toezegging van 1 september jl. gestand om uw Kamer uiterlijk begin 
november te informeren over de vraag of een vorm van briefstemmen voor de 
Tweede Kamerverkiezing nodig is.  
 
Briefstemmen  
 
Met betrekking tot het stemmen per brief heb ik de afgelopen weken laten 
uitwerken hoe dat vorm zou kunnen worden gegeven en is er gekeken naar wat 
haalbaar en uitvoerbaar is gegeven de tijd die er nog is tot de Tweede 
Kamerverkiezingen en de termijnen die de Kieswet kent voor bijvoorbeeld de 
kandidaatstelling. Tevens heb ik hierbij de motie van het lid Terpstra (CDA)1 
betrokken waarin aan de regering is gevraagd de mogelijkheid te scheppen dat 
met name kwetsbare kiezers per post hun stem kunnen uitbrengen. Alles 
afwegende, kies ik er voor om ter uitvoering van de motie-Terpstra het mogelijk 
te maken voor kiezers van 70 jaar en ouder dat zij hun stem per brief uit kunnen 
brengen. Dat licht ik hierna toe. 
 
Mijn doel is dat bij de komende Tweede Kamerverkiezing het stemmen op een 
veilige manier kan verlopen, zodat risico’s voor de gezondheid als gevolg van het 
coronavirus worden voorkomen. Daarom worden er maatregelen getroffen in het 
stemlokaal, zoals de veilige afstand en de hygiënemaatregelen. Ondanks die 
maatregelen is het niet uit te sluiten dat kwetsbare kiezers vanwege het 
coronavirus de gang naar het stemlokaal niet zullen willen of durven te maken. 
Deze kiezers kunnen in dat geval uiteraard een andere kiezer een schriftelijke of 
onderhandse volmacht geven.  
 

                                                
1 Kamerstukken II 2020/21, 35590 nr. 11. 
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Voor oudere kiezers kan dat echter problematisch zijn, omdat deze kiezers vaak 
in mindere mate dan andere kiezers op familie en of vrienden kunnen terugvallen 
voor het geven van een volmacht. Kiezers van 70 jaar en ouder zijn volgens het 
RIVM2 generiek kwetsbaar voor het coronavirus. Volgens de Basisadministratie 
personen zijn er 2,4 miljoen kiesgerechtigden die volgend jaar bij de Tweede 
Kamerverkiezing 70 jaar of ouder zullen zijn. Daarom wil ik aan deze kiezers de 
(aanvullende) mogelijkheid geven om per brief te stemmen.  
 
Het is de bedoeling dat de kiezers die 70 jaar of ouder zijn alle stembescheiden 
ontvangen om per brief te kunnen stemmen. Zodra die ontvangen zijn kan de 
kiezer een briefstem uitbrengen door zijn stempas met het ingevulde stembiljet 
per post terug te sturen of door de briefstem af te geven bij afgiftepunten die de 
gemeenten moeten inrichten. Deze afgiftepunten zullen al een aantal dagen voor 
de verkiezingsdag open moeten zijn. Uiteraard moet bekendheid worden gegeven 
aan de locatie van de afgiftepunten.  
De kiezers die per brief mogen stemmen zijn niet verplicht dat te doen. Wil de 
kiezer niet per brief stemmen dan gebruikt hij de ontvangen stempas om naar het 
stemlokaal te gaan om daar te stemmen.  En ten slotte is het ook mogelijk om 
een volmacht aan een andere kiezer te geven. De stempas kan door de kiezer 
maar één keer worden gebruikt om te stemmen.  
 
Het mogelijk maken dat (een deel van de kiezers) per brief kan stemmen 
introduceert nieuwe risico’s in het verkiezingsproces. Het is daarom van belang 
om, zoals de adviescommissie-Korthals Altes3 heeft vastgesteld, goed af te wegen 
wat de gevolgen zijn voor de waarborgen4 waar het verkiezingsproces aan moet 
voldoen. De Adviescommissie heeft de verschillende vormen van stemmen tegen 
deze waarborgen aangehouden. Ten aanzien van het stemmen per brief 
constateerde de commissie dat het proces voor het briefstemmen transparant is 
en door iedereen te begrijpen. De controleerbaarheid is echter niet voor alle 
onderdelen van het proces gewaarborgd. Dat geldt in het bijzonder voor het 
transport per post van de briefstem. Dat proces onttrekt zich immers aan alle 
controle. Mede daardoor is de integriteit ook niet volledig verzekerd. Het is juist 
hierom dat ik het mogelijk wil maken dat de kiezer zijn briefstem zelf kan afgeven 
bij de gemeenten en dus niet afhankelijk is van de postbezorging.  
 
Het feit dat de kiezer buiten een stemlokaal stemt, betekent verder dat er niet op 
kan worden toegezien dat in het geheim en in volledige vrijheid gestemd wordt. 
Net als bij het geven van een volmacht is bij briefstemmen nooit te verzekeren 
dat de kiezer niet onder druk wordt gezet om niet zelf in het stemlokaal te 
stemmen.  
 
Briefstemmen heeft dus ten opzichte van het stemmen in het stemlokaal, ook de 
Kiesraad heeft daar in eerdere adviezen op gewezen, belangrijke minpunten. Het 
mogelijk maken dat (een deel van de kiezers) per brief kan stemmen moet dus 

                                                
2 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen. 
3 Kamerstukken II, 2007-2008, 31 200-VII, nr. 5. 
4 Transparantie, controleerbaarheid, integriteit, kiesgerechtigheid, stemvrijheid, 
stemgeheim, uniciteit en toegankelijkheid. 
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een dringende noodzaak hebben. Naar mijn mening is dat voor de komende 
Tweede Kamerverkiezing het geval vanwege de risico’s die het coronavirus 
generiek heeft voor de kiezers die 70 jaar en ouder zijn.  
 
 
 
Hoe ziet het briefstemmen er uit?  
 
Wat krijgt de kiezer? 
Kiezers die op de dag van stemming 70 jaar of ouder zijn krijgen niet meer 
alleen de stempas toegestuurd. Deze kiezers krijgen toegestuurd:   

• De stempas;  
• Een briefstembiljet dat te onderscheiden is van het stembiljet dat 

gebruikt wordt in het stemlokaal; 
• Twee enveloppen voor het uitbrengen van de briefstem. De eerste 

enveloppe is bedoeld om daarin het ingevulde stembiljet te doen. De 
tweede enveloppe is de retourenveloppe. Daarin doet de kiezer de 
ondertekende stempas en de gesloten enveloppe met het ingevulde 
stembiljet.  

• Uitleg over het stemmen per brief. 
 

Hoe werkt het? 
De kiezers kunnen de briefstem afgeven op door de gemeente aangewezen 
locaties. Daarnaast kunnen kiezers deze per post sturen naar een in elke 
gemeente in te stellen briefstembureau (het adres daarvan is voorgedrukt op 
de retourenvelop). De briefstem moet uiterlijk woensdag 17 maart 2021 zijn 
ontvangen. 
Het briefstembureau richt een proces van vooropening in, waarbij voorafgaand 
aan de telling van de stembiljetten de stempas wordt gescheiden van de 
gesloten stembiljetenveloppe. 

 
 
Vervroegd stemmen  
 
De motie van het lid Sneller (D66) c.s. verzoekt om, met als doel spreiding van 
kiezers, vroegtijdig stemmen mogelijk te maken, en hier een voorstel voor uit te 
werken dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ingezet kan worden om 
deze verkiezingen veilig en toegankelijk te houden. De motie overweegt dat veel 
landen (een vorm van) vroegtijdig stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag 
faciliteren, bijvoorbeeld door een aantal dagen een select aantal stembureaus 
reeds open te stellen voor kiezers.  
 
Vervroegd stemmen in het stemlokaal biedt kiezers die de verkiezingsdag willen 
mijden, bijvoorbeeld omdat ze denken dat het dan druk zal zijn en zich minder 
veilig voelen, een alternatief om zelf te kunnen stemmen, naast de beschikbare 
optie van het geven van een volmacht. Alleen een beperkte variant van vervroegd 
stemmen, namelijk een beperkt aantal dagen en beperkt aantal stemlokalen is 
uitvoerbaar. Ook bij vervroegd stemmen geldt dat er tijd genoeg moet zijn tussen 
de dag van kandidaatstelling en de eerste dag van stemming om alle 
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stembescheiden te drukken, omdat de stembiljetten op de eerste dag in de 
stemlokalen aanwezig moeten zijn.   
 
Ik voer de motie van uw Kamer uit door het mogelijk te maken dat kiezers op 
maandag 15 en dinsdag 16 maart in hun gemeente op een beperkt aantal locaties 
hun stem vervroegd kunnen uitbrengen. Ik kies er daarbij voor om dit in alle 
gemeenten voor te schrijven, omdat in de covid-19 omstandigheden het wenselijk 
is dat aanvullende maatregelen in elke gemeente gelijk zijn. De variant van 
vervroegd stemmen op twee dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag maakt het 
mogelijk om deze variant binnen de termijn tussen dag van kandidaatstelling en 
dag van stemming vorm te geven. Gemeenten kunnen er daarbij voor kiezen om 
grote locaties in te richten waarbij meer kiezers tegelijk hun stem kunnen 
uitbrengen. 
 
De consequentie van het invoeren van vervroegd stemmen is dat de termijnen 
voor het aanvragen van een vervangende stempas en schriftelijk volmachtbewijs 
komen te liggen op uiterlijk vrijdag voor de eerste dag van de stemming. Dit om 
het risico van dubbel stemmen te voorkomen. Gemeenten maken daartoe na het 
aflopen van die aanvraagtermijn het register van ongeldige stempassen op. Een 
kiezer die er na vrijdag achter komt dat hij zijn stempas kwijt is, kan niet meer 
stemmen.  
 
In principe kunnen alle kiezers die dat willen de gang naar het stemlokaal maken 
op maandag of dinsdag. Het is dus denkbaar dat zoveel kiezers vervroegd komen 
stemmen dat het op de dagen van vervroegd stemmen juist heel druk wordt in de 
daarvoor ingerichte stemlokalen. Mogelijk drukker dan op de verkiezingsdag zelf. 
In de voorlichting zal ik de mogelijkheid van vervroegd stemmen nadrukkelijk en 
specifiek richten op kiezers uit risicogroepen.  
 
 
Hoe ziet vervroegd stemmen er uit? 

- Kiezers kunnen op maandag 15 en dinsdag 16 maart in hun gemeente 
op een aantal locaties vervroegd hun stem uitbrengen.  

- In elke gemeente wordt, naar rato van het aantal kiesgerechtigden in 
de betreffende gemeente, een aantal locaties ingericht waar vervroegd 
stemmen mogelijk wordt gemaakt. De 2e tijdelijke (spoed)wet zal een 
minimumaantal vervroegd stemlokalen bepalen dat de gemeenten 
moeten inrichten. Gedacht wordt aande volgende verdeling: 

o Gemeenten onder 10.000 kiesgerechtigden: 1 vervroegd 
stemlokaal  

o Gemeenten tussen 10.000 en 30.000 kiesgerechtigden: 2 
vervroegd stemlokalen  

o Gemeenten tussen 30.000 en 60.000 kiesgerechtigden: 4 
vervroegd stemlokalen 

o Gemeenten van 60.000 tot 100.000 kiesgerechtigden: 8 
vervroegd stemlokalen 

o Gemeenten boven 100.000 kiesgerechtigden: 10 vervroegd 
stemlokalen 

o G4: 20 vervoegd stemlokalen 
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- De kiezers kunnen zonder aanvraag komen met hun reguliere stempas.  
- De termijnen voor het aanvragen van een vervangende stempas en 

schriftelijke volmacht worden gesteld op vrijdag 12 maart.  
- De uitgebrachte stemmen moeten heel goed beveiligd worden bewaard. 

De stemmen kunnen immers pas op de verkiezingsdag na 21.00 uur 
worden geteld.  

 
 
Indiening tweede spoedwetsvoorstel 
 
Ik zal vanwege de hiervoor aangekondigde maatregelen een tweede 
spoedwetsvoorstel in procedure brengen als aanvulling op de Tijdelijke wet 
verkiezingen covid-19. Dit om het goede verloop van de Tweede Kamerverkiezing 
te waarborgen waarbij zoveel mogelijk kiezers hun stem zelf kunnen uitbrengen. 
In de planning is het streven dat dit wetsvoorstel voor het kerstreces door de 
Tweede Kamer kan worden behandeld om tijdige inwerkingtreding per uiterlijk 1 
februari (dag van kandidaatstelling) te kunnen halen.  
 
In dit wetsvoorstel worden het briefstemmen voor personen van 70+ jaar en 
vervroegd stemmen in het stemlokaal opgenomen. Daarnaast gaat het onder 
meer om de volgende maatregelen: 
• De termijn tussen de stemming en het aftreden van de zittende leden van het 

vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, wordt 
verlengd van de huidige 8 naar 13 dagen. De verlenging van deze termijn is 
nodig om de stembureaus en gemeenten in staat te stellen om het proces van 
het tellen van de stemmen uit te voeren met inachtneming van de 
coronamaatregelen. Ook voor kiezers uit het buitenland wordt zo meer tijd 
gecreëerd om hun stem uit te kunnen brengen. 

• Briefstemmen van kiezers die vanuit het buitenland stemmen (niet zijnde de 
kiezers in Curaçao, Aruba en Sint Maarten waarvoor een briefstembureau 
wordt ingericht in de landen) kunnen tot maandag na de stemming om 17.00 
uur worden ontvangen door het briefstembureau van de gemeente Den Haag.  

• Er komen voorzieningen die het aantal leden van de hoofdstembureaus en het 
centraal stembureau op peil houden, ook als een aantal leden verhinderd is 
om bij een zitting aanwezig te zijn. Ook komen er voorzieningen die het 
mogelijk maken om zittingen van het hoofdstembureau en het centraal 
stembureau digitaal te houden.  

 
Uitvoerbaarheid voor gemeenten 
Voor de gemeenten is de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing een hele 
grote uitvoeringsoperatie. In bestuurlijk overleg met de VNG heeft de VNG 
aangegeven begrip te hebben voor het invoeren van de in deze brief genoemde 
maatregelen. Afgesproken is dat bij de uitwerking van de maatregelen er 
bijzondere aandacht is voor de uitvoeringsaspecten. Op korte termijn breng ik 
daarom met de VNG in beeld wat de consequenties voor de uitvoering zijn. 
Gemeenten geven daarbij nadrukkelijk aan dat met de stapeling van de 
maatregelen de rek voor de uitvoerbaarheid eruit is. Het is voor de gemeenten 
daarbij van groot belang dat er op zeer korte termijn duidelijkheid komt over de 
maatregelen die gaan gelden bij de Tweede Kamerverkiezing. Ik heb daarvoor alle 
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begrip en waardeer de grote inspanningen die de gemeenten doen om de 
verkiezingen zo goed mogelijk te organiseren en span me er voor in hen daar zo 
goed mogelijk in te ondersteunen. Ik ben me ervan bewust dat er in een korte 
tijdsspanne grootschalige nieuwe maatregelen in ons verkiezingsproces op 
gemeenten afkomen om de covid-19-omstandigheden het hoofd te bieden. Dat 
brengt ook het risico op fouten mee in de uitvoering van het verkiezingsproces. Ik 
onderschrijf daarom dat de uitvoeringspraktijk zich reeds nu moet voorbereiden 
op de voorgestelde maatregelen.  
Dit wetsvoorstel zal als een spoedwetsvoorstel in procedure worden gebracht. Na 
aanvaarding door het parlement, is er de gewenste duidelijkheid over welke 
maatregelen zullen gelden bij de Tweede Kamerverkiezing. Voor aanvullende 
wettelijke maatregelen zal er geen tijd meer zijn.  
 
Voor de voorbereiding van de verkiezingen en de Tijdelijke wet verkiezingen 
covid-19 hebben de gemeenten bij septembercirculaire een reële compensatie 
gekregen van circa 30 miljoen euro. De maatregelen die aanvullend noodzakelijk 
worden geacht voor de Tweede Kamerverkiezing brengen ook kosten voor de 
gemeenten mee. De gemeenten ontvangen daarvoor een reële compensatie en 
daarover vindt overleg plaats met de VNG.  
 
Naast financiële compensatie ondersteun ik de gemeenten zoveel mogelijk door 
een intensieve communicatiecampagne op te starten aan gemeenten en aan 
kiezers over de maatregelen en procedures, en door met de VNG en NVVB 
afspraken te maken over eventueel gewenste ondersteuning bij gemeenten in de 
implementatie. 
 
Overige aandachtspunten 
In Nederland kennen we geen specifieke wettelijke regels voor het houden van 
opiniepeilingen en campagneactiviteiten in de aanloop naar en tijdens de 
verkiezingen. Wel zijn er een aantal gebruiken. Voor alle vormen van vervroegd 
stemmen geldt dat kiezers terwijl de verkiezingscampagnes nog gaande zijn hun 
stem uitbrengen. Ook is niet uit te sluiten dat tijdens de dagen van vervroegd 
stemmen peilingen kunnen worden uitgevoerd waarvan de uitkomsten worden 
gepubliceerd. Niet uit te sluiten is dat dit kiezers beïnvloedt die nog moeten 
stemmen. Ik heb geen voornemens om nieuwe regels te introduceren. Ik ga wel 
met opiniepeilers en media in gesprek om te vernemen hoe zij in het licht van 
vervroegd stemmen aankijken tegen de in Nederland ontstane gebruiken. 
 
In de motie van het lid Özütok (GroenLinks)5 is de regering verzocht om in 
overleg met gemeenten en belangenorganisaties voor mensen met een beperking, 
ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ook tijdens corona hun kiesrecht 
op de door hen gekozen wijze kunnen uitoefenen. In de instructie voor 
stembureauleden ga ik in op de toegankelijkheid van het stemmen voor kiezers 
met een fysieke en verstandelijke beperking. Ik heb ook oog voor de 
begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de informatie aan kiezers; ik ga daarover 
in overleg met Ieder(in), het netwerk van belangenbehartigers voor, en door 
mensen met een beperking. Gelet op de verschillende wijzen van stemmen moet 

                                                
5 Kamerstukken II 2020/21, 35 590, nr. 10 (motie-Özütok) 



 

 Pagina 7 van 9 

Ministerie van BZK 
Directie Democratie en 
Bestuur 

 
Datum 
30 oktober 2020 
 

Kenmerk 
2020-0000626248 

 

het voor iedereen duidelijk zijn welke mogelijkheden er zijn en hoe die in zijn 
werk gaan. Ieder(in) heeft in zijn eerdere advies bij de tijdelijke wet ook aandacht 
voor alternatieven gevraagd. De extra opties van briefstemmen en vervroegd 
stemmen in het stemlokaal maken, naast de uitbreiding van het aantal 
volmachten, het verkiezingsproces voor risicogroepen toegankelijker.  
 
Stemlokalen 
 
De door uw Kamer aanvaarde motie van het lid Van Raak (SP)6 verzoekt de 
regering om er samen met de gemeenten voor zorg te dragen dat bij de 
verkiezingen van 17 maart niet minder maar méér stembureaus zullen worden 
ingericht.  
 
Het is ter voorkoming van misverstanden van belang een onderscheid te maken 
tussen stembureaus en stemlokalen. De stemlokalen zijn de locaties (gebouwen) 
waar de stembureaus zitting houden en waar de kiezers naar toe komen om te 
stemmen. Het komt voor dat in één stemlokaal meerdere stembureaus zitting 
hebben. Mijn inzet is dat het aantal stemlokalen op peil moet blijven. Dat is een 
grote opgave voor de gemeenten, omdat voor de Tweede Kamerverkiezing 
lokalen nodig zijn die voldoende oppervlakte hebben om bij het stemmen 1,5 
meter afstand te kunnen houden.  
 
Eerder dit jaar is een uitvraag gedaan naar het aantal mogelijke geschikte 
stemlokalen. De uitkomst daarvan heeft de Tweede Kamer eerder al ontvangen. 
Medio oktober is een nieuwe peiling uitgezet, deze keer onder alle gemeenten. 
Die peiling is nog gaande. Ik zal uw Kamer daarover informeren gelijktijdig met 
de evaluatie van de herindelingsverkiezingen, in casu voor het kerstreces. De 
gemeenten zijn ook nog volop locaties aan het schouwen. Voor het vinden van 
alternatieve locaties heb ik bij septembercirculaire een financiële compensatie 
verstrekt. Het blijkt in de praktijk echter niet eenvoudig om geschikte locaties te 
vinden. Ik help gemeenten daarbij met een ondersteuningsteam. Dit 
ondersteuningsteam helpt gemeenten door te stimuleren dat er vanuit de 
publieke (zoals vanuit het aanbod van rijkskantoren) en private sectoren een 
nieuw aanbod van locaties ontstaat voor gemeenten om stemlokalen in te richten.  
  
Aan het RIVM is voor de inrichting van stem- en tellocaties een aanvullend advies 
gevraagd op een aantal specifieke punten. Met de vraag of er zich bijzondere 
gezondheidsrisico’s voordoen bij het inrichten van grote stemlocaties waar 
meerdere stembureaus zitting gaan houden, of op locaties waar (centraal) geteld 
wordt en tientallen mensen bijeen zijn. Het advies van het RIVM is bijgevoegd. 
Het advies van het RIVM werpt geen blokkade op voor de inrichting van grotere 
stem- en tellocaties. Het RIVM vraagt zich wel af of het wenselijk is om tot het 
inrichten van dergelijke locaties over te gaan vanwege de mogelijk complexe 
organisatie, uitvoerbaarheid en handhaving van de maatregelen en doet een 
aantal aanbevelingen waaraan minimaal moet worden voldaan. Een grootschalige 
aanpak bij het tellen acht het RIVM in de huidige situatie, met een aanzienlijke 
toename van nieuwe infecties, niet wenselijk. Voor de goede uitvoering van het 
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verkiezingsproces en de totstandkoming van een betrouwbare telling wil ik de 
inrichting van grotere stem- en tellocaties echter niet onmogelijk maken. De 
gemeenten zal ik nadrukkelijk wel op het advies en de daarin opgenomen 
randvoorwaarden wijzen.  
 
Het lid Sneller (D66) heeft in het wetgevingsoverleg gevraagd hoe de 
gemeenteraden weten wanneer zij het college van burgemeester en wethouders 
kunnen aansporen om voldoende stemlokalen in te stellen. De gemeenten zijn nu 
reeds volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen en het aanzoeken 
van stemlokalen. De informatie die vanuit het ministerie naar de gemeenten gaat 
is voor iedereen terug te vinden op www.verkiezingentoolkit.nl, dus ook voor 
raadsleden. Dat geldt evengoed voor de informatie die ik aan uw Kamer doe 
toekomen. Op het punt van de toegankelijkheid van de stemlokalen ligt er ook 
een wettelijke informatieplicht van het college richting de gemeenteraad, indien 
niet alle stemlokalen in de gemeente voldoen aan de toegankelijkheidscriteria 
(artikel J 4, derde lid, Kieswet). 
 
Het blijft onverminderd van belang om, zoals ik ook aan uw Kamer heb 
toegezegd, te kijken hoe kiezers kunnen worden gestimuleerd om verspreid over 
de dag te komen stemmen.  
 
 
Verkiezingen Sint Eustatius en herindelingsgemeenten  
 
Op 21 oktober vond op Sint Eustatius de verkiezing voor de eilandsraad plaats. 
Het openbaar lichaam heeft op basis van een circulaire van het ministerie van 
BZK de stemlokalen ingericht met inachtneming van de door het RIVM 
geadviseerde gezondheidsmaatregelen. Om kiezers meer te spreiden heeft het 
openbaar lichaam in totaal twee stemlokalen ingericht, een meer dan gebruikelijk. 
De regeringscommissaris heeft laten weten dat deze verkiezing met inachtneming 
van de gezondheidsmaatregelen goed en zonder incidenten is verlopen. De 
opkomst was met 76,9% hoger dan bij de laatst gehouden eilandsraadverkiezing 
in 2015(65,5%). De kiezers die in het stemlokaal kwamen stemmen kwamen 
daarbij gespreid over de dag, zoals ook was opgeroepen door het openbaar 
lichaam. Bij deze verkiezing werd 37,9% van de stemmen per volmacht 
uitgebracht (ten opzichte van 30,2% in 2015). Een waarnemersmissie van de 
internationale organisatie IFES heeft de verkiezing waargenomen en zal eind dit 
jaar haar bevindingen doen toekomen. De staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en ik zullen deze rapportage aan uw Kamer sturen 
en op de bevindingen reageren. 
 
Op 18 november staan er herindelingsverkiezingen gepland in een aantal 
gemeenten in de provincie Groningen (samenvoeging gemeente Eemsdelta) en 
Noord-Brabant (splitsing gemeente Haaren). De Tijdelijke wet verkiezingen covid-
19 geeft de herindelingsgemeenten meer instrumenten in handen voor een goede 
organisatie. De herindelingsgemeenten bereiden zich grondig voor op deze 
verkiezing. Met de burgemeesters van de herindelingsgemeenten houd ik nauw 
contact over de impact van de huidige maatregelen en het belang dat kiezers 
naar het stemlokaal kunnen komen.  
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De aanvaarde motie-Snoeren/Terpstra7 vraagt om uiterlijk één maand na de 
herindelingsverkiezingen de evaluatie naar de Kamer te sturen. Ik streef ernaar 
uw Kamer de evaluatie binnen een maand, dus voor het kerstreces, te doen 
toekomen. 
 
Tot slot 
 
Het moet in de covid-19 omstandigheden voor kiezers veilig zijn om te stemmen, 
voor stembureauleden veilig zijn om hun werk te doen, en kiezers moeten binnen 
de geldende maatregelen naar het stemlokaal kunnen komen. Het kabinet houdt 
de impact van de ontwikkelingen rond het coronavirus op de organisatie en 
waarborgen van het verkiezingsproces nauwgezet in de gaten. Samen met de 
gemeenten zet ik daarbij alles op alles om de Tweede Kamerverkiezing op 17 
maart doorgang te laten vinden. De voorgenomen wettelijke maatregelen, 
waarvan ik hoop dat spoedige behandeling mogelijk zal zijn, helpen dit mogelijk 
te maken.  
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de 
Gemeentewet en de artikelen 3.1.1. vijfde lid, 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 
3.1.9, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, en 3.4.2 en 3.3.8 van het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers; artikel 3.96 letter c van de Wet 
Inkomstenbelasting; artikel 2, zesde lid van de Wet op Loonbelasting 1964;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 Verordening rechtspositie  raads- en commissieleden gemeente Ouder-Amstel, 2020

Artikel 1 Definitiebepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 en 84 van de 
Gemeentewet, dat niet tevens raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een 
commissie is benoemd.

b. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.
c. raadslid: lid van de gemeenteraad. 

Artikel 2. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen binnen de 
gemeente
1. Raadsleden ontvangen ten behoeve van het bijwonen van de raadsvergaderingen en 

raadsactiviteiten een vaste maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer zoals bedoeld 
in de artikelen 3.1.7 en 3.4.3 Rechtspositiebesluit. De vaste vergoeding zoals bedoeld in het 
eerste lid bedraagt € 28,-- netto per maand.

2. Een commissielid krijgt een vergoeding voor de werkelijke gemaakte kosten voor reizen 
binnen de gemeente gemaakt vanwege raadsactiviteiten.

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de 
gemeente

1. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing 
van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan een 
raads- of commissielid vergoed: 
a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;
b. bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een 

werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.
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2. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een beslissing 
van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid of commissielid bij gebruik van eigen 
auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed;

3. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.
4. Als een raadslid of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor 

reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening 
worden vergoed of ter beschikking gesteld.

5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of 
commissielid maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een 
beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 4. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
1. Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het bedrag 

van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand, bedoeld in artikel 3.1.1, 
eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarmee het raadslid 
voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die is 
opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap en 
bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van de Kieswet.

Artikel 5. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en 
commissieleden

1. De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en 
symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden 
aangeboden of verzorgd, komen voor rekening van de gemeente.

2. Een raads-  of commissielid dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde 
scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een 
gemotiveerde aanvraag in bij de griffier. 

3. De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een 
kostenspecificatie. 

4. De aanvraag met inhoudelijke informatie en kostenspecificatie, wordt ingediend bij de 
griffier en ter besluitvorming aan het Presidium voorgelegd. De kosten komen voor 
rekening van de gemeente als, naar het oordeel van het Presidium, deelname van 
algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap en niet-
partijpolitiek georiënteerd is.

Artikel 6. Informatie- en communicatievoorzieningen raads- en commissieleden
1. Een raads- of commissielid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste 

van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en 
communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld bedoeld in artikel 3.3.2 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van 
de bruikleenovereenkomst vast.
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2. Een raads- of commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking 
gestelde  informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 7. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
1. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet 

op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en 
verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers.

2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet 
op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, 
tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze 
worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in 
artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel  8. Betaling vaste vergoedingen
Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling 
decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van de vergoeding van 
commissieleden, bedoeld in artikel 3.4.1 het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers maandelijks plaats. 

Artikel 9. Betaling en declaratie van onkosten
1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de 

Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de 
betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of 
tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

a. betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de 
gemeente toegezonden factuur, 

b. betaling vooruit uit eigen middelen of
2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat 

vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken. 
3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 12 weken na factuurdatum of 

betaling door raads- of commissieleden ingediend bij de griffier.
4. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan raads- 

of commissieleden binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 10. Intrekking oude verordening
De ‘Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Ouder-Amstel, 2014’ wordt 
ingetrokken.
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Artikel 11. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang 1 januari 2021.

Artikel 12. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
gemeente Ouder-Amstel, 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Ouder-Amstel, d.d.

De voorzitter, De griffier,
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Toelichting Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
gemeente Ouder-Amstel, 2020

ALGEMEEN DEEL
Wettelijke regelingen
In de wet en nadere regelgeving zijn alle van belang zijnde onderwerpen geregeld betreffende 
de rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers. In de Gemeentewet is aangegeven 
dat de nadere invulling van de rechtspositie van raads- en commissieleden alsmede de 
financiële voorzieningen moet worden geregeld bij of krachtens de wet (AMvB en ministeriële 
regeling). Deze nader regeling is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers. In de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers zijn de 
(onkosten)vergoedingen nader uitgewerkt.

Hoofdlijnen gemeentelijke verordening
In deze verordening zijn alleen bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van raadsleden 
en leden van gemeentelijke commissies zover die niet dwingend geregeld zijn in hogere wet- en 
regelgeving. De grondslag hiervoor is te vinden in de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers en de Rechtspositieregeling decentrale politieke 
ambtsdragers. Bij de laatste moderniserings- en harmoniseringsoperatie (Staatsblad 15 oktober 
2018), betreffende de rechtspositiebesluiten voor decentrale politieke ambtsdragers is er 
wederom een aantal bepalingen imperatief in hogere wet- en regelgeving vastgelegd. De 
overweging hierbij is dat het bestuurlijk wenselijk is om de voorzieningen zoals vergoedingen, 
tegemoetkomingen en andere rechtspositionele aanspraken voor decentrale politieke 
ambtsdragers dwingendrechtelijk in hogere wet- en regelgeving vast te leggen om politieke 
discussies te voorkomen. Dit betekent dat er voor gemeenten minder ruimte is om lokaal bij 
verordening van wettelijke regelingen af te wijken. 

Vergoedingen alleen mogelijk binnen de wettelijke kaders
In artikel 99 Gemeentewet is bepaald dat ’buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is 
toegekend’, ontvangen de leden van de raad en/of door de raad ingestelde commissie (in de zin 
van artikel 82, 83 of 84 Gemeentewet) als zodanig geen andere vergoedingen en 
tegemoetkomingen ten laste van de gemeente. Deze verordening vormt een (nadere) uitwerking 
van de bij of krachtens de wet toegekende vergoedingen en tegemoetkomingen.

De arbeidsverhoudingen en fiscale positie
Raadsleden en commissieleden hebben geen dienstbetrekking bij de gemeente. De gemeente 
is dus niet de werkgever. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij voor zover het betreft het 
raadslidmaatschap niet vallen onder de werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet 
(WW), Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Omdat er 
geen sprake is van een dienstbetrekking  vallen raads- en commissieleden niet onder de Wet op 
de loonbelasting 1964 maar worden hun inkomsten belast in de Wet inkomstenbelasting 2001. 
Wel kunnen raads- en commissieleden opteren voor de loonbelasting  als voorheffing door 
samen met de gemeente te kiezen voor het fictief werknemerschap, het zogenaamde opting-in.  
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Het fictief werknemerschap kan  worden aangevraagd met behulp van een opting-in verklaring 
bij de Belastingdienst. 
Als de raads- en commissieleden en gemeente niet kiezen voor het fictief werknemerschap, dan 
geldt dat de onkostenvergoedingen en raadsvergoeding als inkomsten moeten worden 
verantwoord en mogen de (beroeps)kosten die worden gemaakt worden afgetrokken. Het 
resultaat zal het raads- of commissielid moeten verantwoorden in de aangifte 
inkomstenbelasting, onder de post inkomsten uit overige werkzaamheden. De gemeente dient 
jaarlijks alle betalingen en verstrekkingen voor de raads- en commissieleden die niet als fictief 
werknemerschap te kwalificeren zijn op grond van deze verordening aan de Belastingdienst 
doorgeven middels een formulier IB-47. Omdat raads- en commissieleden op persoonlijke titel 
worden gekozen, zijn zij niet aan te merken als (fiscaal) ondernemer. Er hoeft dan ook geen 
VAR-verklaring/Modelovereenkomst ZZP overgelegd te worden aan de gemeente. 
De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is niet van toepassing op raads- en 
commissieleden.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Algemeen Vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden
De hoogte van de raadsvergoeding is verplichtend bepaald op een vast bedrag per 
inwonersklasse. Vanaf de dag van beëdiging hebben de raadsleden recht op de vergoedingen 
die verbonden zijn aan hun functie. Wat betreft de vergoeding voor de werkzaamheden is dit 
geregeld in artikel 3.1.1, eerste lid. 
Het raadslid kan de vergoeding niet weigeren en de gemeente is verplicht de raadsvergoeding 
aan het raadslid over te maken op zijn of haar bankrekeningnummer. Het raadslid mag zelf (een 
deel) van de raadsvergoeding afdragen aan de politieke partij, maar is in beginsel juridisch niet 
verplicht mee te werken aan  een overdracht van (een deel) van zijn of haar raadsvergoeding.  
Een akte van cessie waarbij de raadsvergoeding direct aan een politieke groepering wordt 
overgemaakt is juridisch niet toegestaan. De reden hiervoor is dat het raadslid een 
onafhankelijke positie heeft en niet financieel afhankelijk mag zijn van de politieke groepering.

Artikel 2 Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen binnen de 
gemeente
In dit artikel wordt vastgelegd dat raadsleden en plaatsvervangend raadsleden (commissieleden 
ex art. 82 gemeentewet) een vaste reiskostenvergoeding krijgen voor reizen binnen de 
gemeente. Hiermee wordt recht gedaan aan de geest van het Rechtspositiebesluit dat 
reiskosten die raads- en commissieleden binnen de gemeentegrenzen maken voor vergoeding 
in aanmerking dienen te komen, maar wordt voorkomen dat een reiskostendeclaratie-
systematiek moet worden opgetuigd.
Als basis is een vergoeding van € 3,50 per reisafstand (retour) genomen en dat er minimaal 
twee keer per week activiteiten ten behoeve van de raad plaatsvinden (raadsvergadering, 
werkbezoeken, fractievergaderingen en andere gemeenteraads-gerelateerde activiteiten). 
Daarmee wordt een vergoeding, gebaseerd op acht vergaderingen per maand reëel geacht. 
Daarnaast zal geen aanvullende reiskostenvergoeding worden toegekend als raads- en 
commissieleden extra reiskosten binnen de gemeente maken omdat incidenteel op locatie 
vergaderd wordt.
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Voor commissieleden die benoemd zijn op een andere grondslag dan art. 82 Gemeentewet 
geldt de regeling in het Rechtspositiebesluit en wordt geen vaste reiskostenvergoeding verstrekt.
Een vaste (netto) vergoeding per maand is mogelijk conform de fiscale regelgeving (Handboek 
loonheffingen). De regeling geldt uitsluitend voor de loonheffingen. Dus voor werknemers, maar 
ook voor raadsleden en commissieleden, die samen met de gemeente voor het toepassen van 
het loonheffingsregime hebben gekozen (fictief werknemers). Deze systematiek voor woon-
werkverkeer is niet mogelijk voor raadsleden die niet geopteerd hebben voor het 
loonbelastingregime. Voor de belastingheffing zijn die namelijk resultaatgenietenden. Voor hen 
gelden bij de aangifte inkomstenbelasting de bepalingen van het winstregime. Deze raadsleden 
dienen zelf de vergoedingen als winst te verantwoorden en kunnen de werkelijke kilometers 
tegen € 0,19  per km als kostenpost bij de winstberekening opnemen. Dit is een direct gevolg 
van de keuze die betrokkene heeft gemaakt ten aanzien van zijn of haar fiscale status.

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de 
gemeente

Ingevolge artikel 96, in samenhang met artikel 97, van de Gemeentewet kunnen kosten voor 
(dienst)reizen buiten het grondgebied van de gemeente alleen op basis van een verordening 
van de gemeenteraad worden vergoed. In deze bepaling is bij verordening geregeld dat raads- 
en commissieleden een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen buiten het 
grondgebied van de gemeente kunnen krijgen ter uitvoering van een beslissing van het 
gemeentebestuur. Onder reizen “buiten de gemeentegrenzen” kunnen ook de buitenlandse 
dienstreizen worden geschaard. De naar redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten voor 
dienstreizen in het buitenland, die door of vanwege de gemeente zijn georganiseerd komen ook 
voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding voor noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte 
verblijfkosten is niet nader ingevuld en is een lokale aangelegenheid per gemeente. Omdat in 
het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers verder geen eigen 
vergoedingsregeling is opgenomen, kan aansluiting worden gezocht bij de 
vergoedingsregelingen voor wethouders. 

Artikel 4. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
Raadsleden zijn vaak een belangrijk deel van de werkweek voor de gemeenteraad bezig en 
kunnen daardoor vaak in hun hoofdfunctie minder pensioen opbouwen. Raadsleden hebben 
bovendien niet allemaal een hoofdfunctie in loondienst. In artikelen 3.1.9 is daarom de grondslag 
gecreëerd om bij verordening te bepalen dat de raadsleden een bedrag per jaar ontvangen ter 
hoogte van één maandbedrag van hun vergoeding voor de werkzaamheden, waarmee zij 
voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. 

Artikel 5. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en 
commissieleden

Voor raads- en commissieleden is expliciet bepaald dat de kosten voor niet-partijpolitiek 
georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen, ten laste 
kunnen worden gebracht van de gemeente. Partijpolitieke scholing komt niet voor vergoeding 
door de gemeente in aanmerking. De inhoud van de scholing is bepalend of deze al dan niet 
partijpolitiek georiënteerd is. Wanneer scholing verzorgd wordt door een politieke partij betekent 
dat niet automatisch dat die scholing partijpolitiek georiënteerd is. Zo kan de partij bijvoorbeeld 



8

wel een training ‘spreken in het openbaar aanbieden’. Dit is niet partijpolitiek georiënteerd en 
kan gezien worden als functionele scholing.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de scholingskosten, moet gemotiveerd 
worden dat het gaat om functiegerichte scholing. Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor 
de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. 
Scholing is partijpolitiek georiënteerd als zij geheel of gedeeltelijk tot doel heeft betrokkene op te 
leiden in het gedachtegoed van de desbetreffende partij.
Overigens kan de gemeente ook zelf dit soort scholing (laten) verzorgen. Ook die lasten komen 
ten laste van de gemeente. 

Artikel 6 Informatie- en communicatievoorzieningen
Het college van burgemeester en wethouders stelt ten laste van de gemeente aan een raadslid, 
wethouder of de burgemeester voor de duur van de uitoefening van zijn functie de noodzakelijke 
informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking. Ook commissieleden kunnen 
aanspraak maken op ICT-middelen op grond van art. 3.4.4 Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan 
een smartphone een computer en de daarbij behorende (internet)abonnementen. Er mag 
slechts een één computer verstrekt worden. De verstrekking van deze middelen vindt plaats op 
basis van een bruikleenovereenkomst. Een computer is een desktop, laptop, tablet- of 
minicomputer. Een smartphone is niet te kwalificeren als computer. Het is niet meer mogelijk om 
een vergoeding voor eigen gebruik te verstrekken, omdat hiervoor geen basis is in het 
Rechtspositiebesluit. Eveneens is het niet mogelijk om de in bruikleen verstrekte middelen na 
gebruik over te nemen. Dit is tevens niet wenselijk om het lekken van informatie te voorkomen of 
in ieder geval elke schijn hiervan te voorkomen.

Artikel 7 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
In het kader van de werkkostenregeling op grond van artikel 31 Wet op de Loonbelasting 1964 
zijn een aantal vergoedingen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de 
verordening aangewezen als eindheffingsbestanddeel. De gemeente draagt in dat geval de 
loonbelasting, waardoor de vergoeding belastingvrij (netto) aan de politieke ambtsdrager kan 
worden overgemaakt. Anders worden deze door de Belastingdienst als loon gezien en moet 
hierover bij de politieke ambtsdragers loonbelasting worden ingehouden. In het kader van de 
werkkostenregeling kan in de financiële administratie worden aangegeven of een verstrekking of 
vergoeding onder de gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten of onder de nihil-waarderingen 
valt. 
Daarnaast mag een verstrekking of vergoeding in de vrije ruimte - tot 1,2% fiscale loonsom -  
ondergebracht worden zonder fiscale consequenties. Indien de grens van 1,2% wordt 
overschreden, zal de gemeente 80% eindheffing moeten betalen.

Artikel 8 Betaling vaste vergoedingen & artikel 9 Betaling en declaratie van onkosten
Het Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers regelen 
wanneer de vergoedingen en onkosten betaald moeten worden aan raads- en commissieleden. 
Daar waar geen expliciete termijn is genoemd, bieden deze artikelen uitkomst. 
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De betaling van onkosten kan worden voorgeschoten uit eigen middelen, later gedeclareerd 
worden of de factuur wordt rechtstreeks naar de gemeente verstuurd. 
Hierbij gaat de voorkeur uit naar rechtstreeks facturering bij de gemeente. 
Het college stelt een formulier vast waarmee raads- en commissieleden gemaakte onkosten 
kunnen verantwoorden. Raads- en commissieleden declareren in beginsel hun kosten middels 
dit formulier bij de griffier.
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