Bundel van de Commissie Begroting van 10 december 2020
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2.a.1

19:30 - Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.
Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)
Opening
Mededelingen van de voorzitter
Vaststelling agenda
Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan
Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.
Beeldvorming en oordeelsvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.
Begroting 1e wijziging (2020-64)
Dames en heren beide documenten komen dinsdag in college en worden daarna definitief opgesteld en
beschikbaar voor de raad.
De nadruk op deze stukken ligt dus op zicht op oplossingen en het feit dat het college de documenten nog
definitief moet maken en dat ze kunnen/ zullen afwijken van hetgeen er nu ligt.
Dossier 1874 voorblad
RV 2020-64 1e Begr.wijz. 2021-2024 Gem. Ouder-Amstel 20201125.docx
RB 2020-64 1e Begr.wijz. 2021-2024 Gem. Ouder-Amstel 20201125.docx

2.b.2

19:35 - 2e Aanpassing van de begroting 2020 (2e Burap en 4e Nieuwsbrief 2020) (2020-57)
LET OP!!!!!
De 2e burap 2020 tbv de raad is, samen met raadsvoorstel en raadsbesluit nog onder constructie.
Deze docs zullen as dinsdag 24 november nog behandeld gaan worden in het college en zullen volgende
week richting raad verzonden kunnen gaan worde
Dossier 1861 voorblad
RV 2020-57 2e BURAP en 4e Nbr 2020 20201125.docx
RB 2020-57 2e BURAP en 4e Nbr 2020 20201125.docx
2e Burap 2020 en 4e nieuwsbrief 2020 Gem. Ouder-Amstel 2020-57 20201125 DEF.pdf

2.c

20:20 - Verordeningen en tarieven heffingen, belastingen en leges 2021 (2020-59)

Dossier 1860 voorblad
Tarieven leges 2021 20201111-V2- bsl.docx
Tarieven leges 2021 20201118-V3 -rvs 2020-59 .docx
01 Legesverordening 2021 2020-59-V1.docx
01 Tarieventabel Leges 2021 20201106 V2.pdf
02 Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021-V1.docx
03 Verordening Roerende-ruimtebelastingen 2021-V1.docx
04 Verordening Rioolheffing 2021-V1.docx
05 Reinigingsheffingen-Tarieventabel 2021-V1.pdf
05 Verordening Reinigingsheffingen 2021-V1.docx
06 Verordening Hondenbelasting 2021-V1.docx
07 Begraafplaatsrechten - Tarieventabel 2021 V1.pdf

07 Verordening Begraafplaatsrechten 2021-V1.docx
08 Verordening Forensenbelasting 2021-V1.docx
09 Verordening Toeristenbelasting 2021-V1.docx
2.d

20:50 - 2e voortgangsrapportage en 2e begrotingswijziging 2020 Duo+ (2020-63)
De tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is op in het bestuur
Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname en de tweede begrotingswijziging
wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen
tegen de tweede begrotingswijziging 2020 Duo+. Daarna zal de tweede begrotingswijziging definitief worden
vastgesteld door het bestuur Duo+, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken.
Dossier 1851 voorblad
2e voortgangsrapportage en 2e begrotingswijziging 2020 Duo+- rvs- 2020-63
2e begrotingswijziging 2020 Duo+- bsl
2e voorgangsrapportage 2020 Duo+ -bijl
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Overleg met het college
21:05 - Vragen aan het college
Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda
Regionale aangelegenheden
-Amstelland- en Meerlandenoverleg
-Groengebied Amstelland
-Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte
Rondvraag
Sluiting
MOGELIJKE HAMERSTUKKEN
Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.
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.1 Begroting 1e wijziging (2020-64)
1 Dossier 1874 voorblad.pdf
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RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/64
datum raadsvergadering
onderwerp
portefeuillehouder
datum raadsvoorstel

:
:
:
:

17 december 2020
1e Aanpassing van de begroting 2021-2024
Wethouder B.M. de Reijke
25 november 2020

Samenvatting
Met dit raadsvoorstel stellen wij u voor de begroting 2021-2024 gewijzigd vast te stellen.
Daarmee geven wij uitvoering aan het amendement zoals u dat vastgesteld heeft in uw
vergadering van 12 november 2020.
Het voorstel bevat een pakket aan maatregelen die er samen voor zorgen dat de negatieve
financiële effecten vanwege de stijgende kosten op de jeugdzorg en de WMO alsmede de
coronaeffecten van 2020 en 2021, worden opgeheven. Het pakket voorziet in een aantal
bijstellingen van eerdere ramingen, bestemmen van inkomsten vanwege vervreemden van
gemeentelijk eigendom én het verhogen van leges. Dit pakket kan met ingang van 1
januari 2021 worden ingevoerd en daarmee financieel een bijdrage leveren aan het
resultaat 2021.

Wat is de juridische grondslag?
Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet is het budgetrecht aan de
gemeenteraad opgedragen.

Wat is de voorgeschiedenis?
In de gemeenteraad van 12 november 2020 is de begroting 2021-2024 aan uw raad
aangeboden. Voordat tot vaststelling kon worden besloten werd duidelijk dat er
onverwachte tegenvallers zijn op de kosten vanwege met name de jeugdzorg en de
WMO. Dit in combinatie met de al wel bekende extra kosten vanwege de corona-crisis,
veroorzaakte dat de algemene reserve van de gemeente op een te laag niveau
uitkwam. Gelijktijdig is er sprake van een structurele doorwerking van de kosten
jeugdzorg en WMO en hebben we in 2021 ook nog te maken met kosten vanwege de
corona-crisis. De combinatie van deze factoren waren aanleiding om de begroting
2021-2024 geamendeerd vast te stellen. Het amendement voorziet in de opdracht dat
in de raadsvergadering van 17 december besloten kan worden over een eerste
wijziging van de begroting. Met deze wijziging dient de begroting 2021 opnieuw een
meerjarig evenwicht te laten zien.
In voorbereiding op dit raadsvoorstel is een QuickScan uitgevoerd door BMC op de
begroting 2021-2024. Het resultaat van deze scan levert het beeld op dat keuzes met
een korte termijn effect, beperkt zijn. Er worden wel aandachtspunten aangegeven die
om verdiepend onderzoek vragen. Er zijn op basis van het onderzoek van BMC enkele
scenario’s naar voren gekomen met mogelijke oplossingsrichtingen.
De resultaten van de BMC scan, de scenario’s en een eerste snelle verkenning van ons
college zijn in een technisch overleg met uw raad besproken. Dit technische overleg
vond in een pril stadium plaats. Hierdoor was er voor uw raad nog geen volledig beeld
te schetsen. De technische inbreng vanuit uw raad hebben wij getracht zo veel
mogelijk te betrekken bij het samenstellen van het pakket aan maatregelen zoals we
dat nu aan u voorleggen.

Waarom dit raadsvoorstel?
Met dit raadsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de gemeenteraad
van 12 november 2020 waarbij de begroting 2021-2024 geamendeerd is vastgesteld.
Op dezelfde raadsvergadering waarin dit raadsvoorstel wordt besproken, krijgt u de 2e
bestuursrapportage 2020 (2e burap) aangeboden. Deze kent financiële effecten die
invloed hebben op de begroting 2021-2024. Het resultaat na de 2e burap 2020 geeft
het meest actuele beeld van de financiële positie van onze gemeente. Hieronder
hebben we een prognose van de algemene reserve, waarin de mutaties vanuit de
vanuit de 2e burap 2020 zijn opgenomen.
Dit geeft het volgende beeld van het resultaat over de jaren 2021 t/m 2024 (na
verwerking van het structurele deel uit de 2e burap 2020, onder voorbehoud):

Doorkijk stand Algemene reserve
Algemene reserve per begin boekjaar; 1 januari
Resultaat volgens Begroting 2020 (jaar 2020) en 2021 (jaar 2021 t/m
2024)
Mutaties begroting 2020-2021 en overhevelingen vanuit jaarrekening
2019, verwerkt in 1e burap 2020
Resultaat 1e burap 2020
Algemene reserve (2020: ná jaarrekening 2019 en 1e burap 2020 en
vóór verwerking resultaten 2e burap 2020)
Resultaat 2e burap 2020; structureel deel jaren 2021 - 2024: met name
jeugd 394K en wmo 150K negatief en Septembercirculaire positief
Mutaties vanuit 2e burap 2020; overhevelingen van 2020 naar 2021
Doorkijk Algemene reserve ná verwerking resultaat 2e burap 2020

Begr 2020
3.062.000

Begr 2021
1.079.207

Begr 2022
93.357

Begr 2023
38.695

Begr 2024
-105.204

60.016

-693.850

516.338

448.102

824.505

-309.500
-102.309

-1.000
0

0
0

0
0

0
0

2.710.207

384.357

609.695

486.797

719.302

-1.631.000
0

-371.000
80.000

-571.000
0

-592.000
0

-580.000
0

1.079.207

93.357

38.695

-105.204

139.302

Wat gaan we doen?
We hebben een pakket aan maatregelen samengesteld. Dit pakket voorziet in
bijstelling van eerdere ramingen en daarmee bezuiniging op eerder voorziene
uitgaven. Het pakket voorziet ook in het “bestemmen” van opbrengsten van verkoop
van gemeentelijk eigendom. Door keuzes te maken tot verkoop levert de opbrengst
daarvan een bijdrage aan het tekort op de begroting in het jaar 2021. Het pakket
voorziet ook in het verhogen van enkele leges. Deze verhoging is mogelijk omdat de
totale opbrengst aan leges van de gemeente nog niet volledig kostendekkend zijn.
Zoals bekend mag een gemeenten niet meer leges heffen dan 100%
kostendekkendheid. Ook na de nu voorgestelde verhoging blijven we binnen dat
toegestane maximum.
Hieronder treft u in één tabel het totaalbeeld aan van het voorgestelde pakket. Onder
de tabel lichten we onze overwegingen bij ieder onderdeel, kort toe.

Begrotingsresultaat Begroting 2021 t/m 2024 (cf vastgestelde
Begroting 2021 dd 20201112)
2e Burap 2020; Structureel deel met invloed op resultaten 2020-2024:
met name jeugd 394K en wmo 150K negatief en Septembercirculaire
positief
Mutaties vanuit 2e burap 2020; overhevelingen van 2020 naar 2021
Herzien begrotingsresultaat 2021 t/m 2024 na impact 2e burap 2020
Aanpassingen als gevolg van verkenning:
1 Uitvoering collegeprogramma reserve -vrijval2 d' Oude School, verkoop ten behoeve van wonen
3 Tijdelijk lagere storting in de reserve IBOR (2021 en 2022 50K/jr)
4 Groenonderhoud anders financieren, besparing (55K)
5 De bestuurskosten ramen we af
6 Actualiseren opbrengsten bouwleges
6a Verhogen van tarieven bouwleges
7 Verhogen tarieven parkeervergunning, ingaande 1 januari 2021
Openingstijden KCC; dagopenstelling beperken, avondopenstelling
8 vervalt: in de begroting 2021 is reeds een besparing opgenomen.
Beoordelen reserves; cultuurfonds max 15K tbv inzet
subsidieregeling kunst en cultuur, Stg stimulering lokale klimaat
9 initiatieven 11K
10 Terugstorten van niet bestede fractiebudgetten gemeenteraad
Totaal aanpassingen van de verkenning op begroting 2021 t/m 2024
Begrotingsresultaat Begroting 2021 t/m 2024 na aanpassingen als
gevolg van verkenningen College

Begr 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

-693.850

516.338

448.102

824.505

-371.000
80.000
-984.850

-571.000
0
-54.663

-592.000
0
-143.898

-580.000
0
244.505

140.000
545.000
50.000
55.000
21.500
370.000
20.000
86.000

0
0
50.000
55.000
21.500
370.000
20.000
86.000

0
0
0
55.000
21.500
370.000
20.000
86.000

0
0
0
55.000
21.500
370.000
20.000
86.000

0

0

0

0

26.000
4.000

0

0

0

1.317.500

602.500

552.500

552.500

332.650

547.838

408.602

797.005

Toelichting:
1. Vrijval uitvoering collegeprogramma € 140.000,-We stellen voor deze reserve in één keer vrij te laten vallen ten gunste van het
resultaat van 2021. De vrijval betekent dat het college geen reservering meer
heeft om aandachtspunten uit het college uitvoeringsprogramma extra
financieel te ondersteunen. Uitvoering dient binnen de reguliere begroting tot
stand te komen.
2. Opbrengst verkoop gemeentelijk vastgoed De Oude School. € 545.000,-- .
De Oude School in Duivendrecht heeft nu een maatschappelijke functie en
bestemming. Wij zien mogelijkheden over te gaan tot verkoop van de Oude
School waarbij woningbouw binnen de school, mogelijk wordt. De school blijft
dan behouden als een herkenbaar gemeentelijk monument. In 2019 zijn
taxaties uitgevoerd op de dan te verwachten opbrengst. Na aftrek van de
boekwaarde van de school is nu opgevoerde opbrengst te verwachten.
3. Tijdelijk lagere storing IBOR € 50.000,-Jaarlijks besteden we enkele miljoenen euro’s aan beheer en onderhoud van
groen, wegen, openbare verlichting en civiele kunstwerken. In 2019, met het
door de raad aannemen van IBOR, is voor dagelijks en planmatig onderhoud
oplopend (ruim € 300.000,--) per jaar een toegevoegd. Met het voorstel zoals
het nu voorligt wordt de jaarlijkse verhoging van 2021 en 2022 met € 50.000,- getemporiseerd. Wij schatten in dat dit mogelijk is, mede doordat tot nu toe
door gunstige aanbestedingen, het gewenste kwaliteitsniveau te halen. Het
doel dan ook om zonder in te boeten op de ambitie in de openbare ruimte de
komende twee jaar financieel iets strakker aan de wind te varen.
4. Groenonderhoud alternatief bekostigen € 55.000,--.
We zien mogelijkheden voor de periode van 4 jaar de post voor onderhoud aan
het openbare groen te verlagen. Deze verlaging betekent niet dat er een

kwaliteitsverlaging plaats gaat vinden. Wij zetten vanuit het
bomencompensatiefonds voldoende compenserende middelen in waardoor de
kwaliteit op gewenst niveau blijft.
5. Bestuurskosten aframen met € 21.500,-Het betreft hier een directe structurele besparing op de kosten van het
dagelijks bestuur. Dit betekent een versobering van de bestuurskosten met
effecten voor de representatie en beschikbare middelen voor bijeenkomsten
etc.
6. Actualisering van de opbrengsten bouwleges: € 370.000,-Voor de begroting zoals deze is vastgesteld in de vergadering van 12 november
is een inschatting gemaakt van de te verwachten bouwleges. Deze hebben we
nu geactualiseerd en dat geeft een positief beeld van de te verwachten
opbrengsten. Nu we met deze eerste begrotingswijziging werken kan deze
actualisatie nu betrokken worden in de besluitvorming. Indien we dit nu niet
zouden doen dan zou het actuele beeld in de eerste burap 2021 zijn
opgenomen.
6a Verhogen van de tarieven bouwleges. Opbrengst € 20.000,-- structureel.
De bouwleges verhogen is mogelijk omdat het dekkingspercentage van de
leges nog niet 100% is. De theoretische ruimte was op jaarbasis €400.000,--.
Door een verhoging van de geraamde inkomsten van €370.000,-, is deze
ruimte afgenomen, maar is nog steeds een verhoging van €20.000,- mogelijk.
Op een legesheffing die in de praktijk hoger is dan 100% kostendekkend loopt
een gemeente bij bezwaar en beroep het risico, dat geïnde leges terugbetaald
moeten worden.
7. Verhoging tarieven parkeervergunningen € 86.000,-- structureel.
De tarieven voor parkeervergunningen kunnen met € 8,60- per maand worden
verhoogd. Deze verhoging hebben we vergeleken met het tarief in nabij
gelegen wijken van Amsterdam. Het nu voorgestelde tarief komt daarmee op
hetzelfde niveau als het tarief Amsterdam 2020.
8. KCC besparing : nihil. Bij de vaststelling van de begroting 2020 is besloten tot
een besparing op het KCC door kritisch te kijken naar de openingstijden en de
telefonische bereikbaarheid. Dat betreft al een besparing van € 15.000,-- met
ingang vanaf 2021. Dit betekent dat de tijden voor fysieke en telefonische
dienstverlening worden verminderd. Gedacht wordt aan een dienstverlening op
33 uur per week verdeeld over maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 uur
tot 15.00 uur. Op woensdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van
08.00 uur tot 12.00 uur. We hebben overwogen in het kader van de nu
voorliggende eerste begrotingswijziging, hier een bedrag van € 6.000,-- aan
toe te voegen. Omdat de effecten van de eerdere besparing in 2021 nog
moeten worden gerealiseerd wordt echter afgezien van een verhoging van de
besparing. Na een evaluatie medio 2021 gaan we opnieuw kijken naar onze
dienstverlening.
9. Herbeoordeling reserves € 26.000,-- eenmalig.
We hebben kritische alle reserves tegen het licht gehouden. Enkele reserves
hebben geen directe verplichting in zich en worden benut voor het geval dat
zich een nieuwe situatie voor gaat doen. Door deze reserves vrij te laten vallen
krijgen we een eenmalig voordeel. Dat betekent wel dat indien er een nieuwe
wens is waar eerder een reserve voor beschikbaar was, deze beoordeeld moet
worden op wenselijkheid en financiële haalbarheid omdat dan de algemene
reserve dient te worden aangesproken.
10. Terugstorten van fractiebudgetten € 4.000,--Tijdens de technische bespreking
met uw raad werd ingebracht dat een bijdrage ook gevonden kan worden
binnen de budgetten van de raad zelf.

Het effect van deze begrotingsaanpassing is als volgt:
Doorkijk stand Algemene reserve
Algemene reserve per begin boekjaar; 1 januari
Resultaat volgens Begroting 2020 (jaar 2020) en 2021 (jaar 2021 t/m
2024)
Mutaties begroting 2020-2021 en overhevelingen vanuit jaarrekening
2019, verwerkt in 1e burap 2020
Resultaat 1e burap 2020
Algemene reserve na jaarrekening en voor verwerking resultaten t/m
2e burap 2020
Resultaat 2e burap 2020, structureel deel jaren 2021 - 2024 (met name
jeugd 394K en wmo 150K negatief en Septembercirculaire positief)
Mutaties vanuit 2e burap 2020; overhevelingen van 2020 naar 2021
Doorkijk Algemene reserve na verwerking resultaat 2e burap 2020
Aanpassingen als gevolg van verkenning met impact op resultaat 2021
t/m 2024 door College
Doorkijk Algemene reserve na verwerking resultaat 2e burap 2020 en
voorstellen tot aanpassing van begroting 2021

Begr 2020
3.062.000

Begr 2021
1.079.207

Begr 2022
1.410.857

Begr 2023
1.958.695

Begr 2024
2.367.297

60.016

-693.850

516.338

448.102

824.505

-309.500
-102.309

-1.000
0

0
0

0
0

0
0

2.710.207

384.357

1.927.195

2.406.797

3.191.802

-1.631.000
0

-371.000
80.000

-571.000
0

-592.000
0

-580.000
0

1.079.207

93.357

1.356.195

1.814.797

2.611.802

0

1.317.500

602.500

552.500

552.500

1.079.207

1.410.857

1.958.695

2.367.297

3.164.302

Wat is het maatschappelijke effect?
We verwachten dat het maatschappelijke effect van de voorstellen beperkt is De
verhoging van de leges heeft effect op de kosten van bouw. Gelijktijdig verwachten wij
niet dat er een terugval komt in de bouwplannen als gevolg van de verhoogde leges.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Tijdens de technische bespreking met de gemeente raad én uit de scan van BMC
komen ook andere keuzes en opties naar voren. In het maatregelenpakket hebben
we deze niet opgenomen.
Verschillende fracties hebben verzocht de lopende (ruimtelijke) projecten na te lopen
op de mogelijkheden kosten te besparen. We hebben daar voor nu nog geen
opbrengst aan willen verbinden. We zien mogelijkheden om met name het
kostenverhaal op ruimtelijke projecten eerder onderdeel uit te laten maken van het
besluitvormingsproces. Hierdoor wordt het sneller duidelijk of en zo ja voor welke
omvang, er bij ruimtelijk projecten kosten zijn te verhalen op aanvragers,
ontwikkelaars en initiatiefnemers. In 2021 worden de lopende projecten nagelopen op
de mogelijkheden van kostenverhaal. Op basis daarvan wordt opnieuw gekeken naar
de vraag met welke prioriteit we medewerking verlenen aan een ruimtelijk initiatief.
Enkele fracties hebben aangedrongen op temporiseren van lopende projecten.
Genoemd worden dan de ontwikkeling van een IKC, het invoeren van diftar en het
realiseren van het centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. We zijn geen voorstander
van temporiseren van deze lopende projecten. Voor een belangrijk deel worden deze
projecten ook aangezwengeld door aanvragen vanuit de samenleving (IKC) of hebben
we juist de situatie bereikt dat initiatieven worden verwelkomd (Centrumplan). Het
temporiseren van diftar vinden wij geen goed idee omdat het financieel nauwelijks
effect heeft voor de gemeente terwijl het wel een gunstig financieel effect kan hebben
voor de inwoners van onze gemeente. Gelijktijdig levert het een bijdrage aan de
verduurzamingsopgave van onze gemeente, namelijk door het verbranden van
restafval te verminderen conform de “van afval naar grondstof doelstellingen”, die
door uw raad zijn omarmd.

In de BMC scan werd aangetipt dat de overheadkosten van DUO+ hoger zijn dan in
vergelijking tot andere vergelijkbare samenwerkingsverbanden. Vanuit de raad werd
eveneens ingebracht te kijken naar de kosten van DUO+. We willen deze vraag in
2021 verder uitwerken zodat er na een meer verdiepend onderzoek een helder beeld
ontstaat van de eventuele afwijkingen en de mogelijkheden daarop te besparen.
Vanzelfsprekend wordt door uw raad aandacht gevraagd voor het beperken van de
kosten op zowel jeugd als WMO. Zoals u weet zijn de directe gemeentelijke
mogelijkheden om hier op te sturen feitelijk beperkt. De kaders waarmee we
wettelijke moeten werken zijn niet direct beïnvloedbaar. Dat wil echter niet zeggen dat
we niets willen doen om de control te verbeteren, de instroom te sturen en de hoge
uitgaven terug te dringen. We hebben tijd nodig om daar een duidelijk beeld op te
krijgen en de mogelijkheden tot bijstelling van beleid, af te stemmen met de
samenwerkingspartners. Voor het pakket zoals dat nu voorligt is het niet mogelijk om
daar concrete invulling aan te geven.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Alle maatregelen worden zorgvuldig gecommuniceerd met betrokken partijen.

Wat is het vervolg?
Indien u besluit tot vaststellen van de eerstee begrotingswijziging van de begroting
2021-2024 dienen wij deze in bij de provincie. De verwachting is dat we een
goedkeurende verklaring krijgen en dus geen aanwijzingen vanwege toezicht.
De maatregelen zelf brengen wij in uitvoering. De aangereikte vervolgonderzoeken
nemen we op in het jaarprogramma 2021.

Hoe monitoren en evalueren we?
De monitoring en evaluatie verloopt via de reguliere P&C cyclus 2021.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester,

R.S.N. Heintjes

J. Langenacker
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2020,
nummer 2020/64, voor te stellen:
1. De eerste begrotingswijziging 2021-2024 Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen
zoals opgenomen in de onderstaande tabel:
Begrotingsresultaat Begroting 2021 t/m 2024 (cf vastgestelde
Begroting 2021 dd 20201112)
2e Burap 2020; Structureel deel met invloed op resultaten 2020-2024:
met name jeugd 394K en wmo 150K negatief en Septembercirculaire
positief
Mutaties vanuit 2e burap 2020; overhevelingen van 2020 naar 2021
Herzien begrotingsresultaat 2021 t/m 2024 na impact 2e burap 2020

Begr 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

-693.850

516.338

448.102

824.505

-371.000
80.000
-984.850

-571.000
0
-54.663

-592.000
0
-143.898

-580.000
0
244.505

140.000
545.000
50.000
55.000
21.500
370.000
20.000
86.000

0
0
50.000
55.000
21.500
370.000
20.000
86.000

0
0
0
55.000
21.500
370.000
20.000
86.000

0
0
0
55.000
21.500
370.000
20.000
86.000

0

0

0

0

26.000
4.000

0

0

0

1.317.500

602.500

552.500

552.500

332.650

547.838

408.602

797.005

Aanpassingen als gevolg van verkenning:
1 Uitvoering collegeprogramma reserve -vrijval2 d' Oude School, verkoop ten behoeve van wonen
3 Tijdelijk lagere storting in de reserve IBOR (2021 en 2022 50K/jr)
4 Groenonderhoud anders financieren, besparing (55K)
5 De bestuurskosten ramen we af
6 Actualiseren opbrengsten bouwleges
6a Verhogen van tarieven bouwleges
7 Verhogen tarieven parkeervergunning, ingaande 1 januari 2021
Openingstijden KCC; dagopenstelling beperken, avondopenstelling
8 vervalt: in de begroting 2021 is reeds een besparing opgenomen.
Beoordelen reserves; cultuurfonds max 15K tbv inzet
subsidieregeling kunst en cultuur, Stg stimulering lokale klimaat
9 initiatieven 11K
10 Terugstorten van niet bestede fractiebudgetten gemeenteraad
Totaal aanpassingen van de verkenning op begroting 2021 t/m 2024
Begrotingsresultaat Begroting 2021 t/m 2024 na aanpassingen als
gevolg van verkenningen College

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

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker

2.b.2 2e Aanpassing van de begroting 2020 (2e Burap en 4e Nieuwsbrief 2020) (2020-57)
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RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/57
datum raadsvergadering
onderwerp

:
:

portefeuillehouder
datum raadsvoorstel

:
:

17 december 2020
2e Aanpassing van de begroting 2020
(2e BURAP en 4e Nieuwsbrief 2020)
Wethouder B.M. de Reijke
20 november 2020

Samenvatting
In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen die zich hebben voorgedaan na het
vaststellen van de primitieve begroting 2020 en de 1e bestuursrapportage 2020. De
primitieve begroting 2020 had een positief begrotingssaldo van € 60.016. In de 1e burap
2020 zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 nadelig. Door met
name hoger dan ingeschatte kosten voor jeugdzorg, wmo en corona is het tekort verder
opgelopen. In deze 2e burap zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van €
1.631.000 nadelig. Het nieuwe begrotingssaldo 2020, na deze 2e burap, bedraagt afgerond
€ 1.673.000 negatief, hetgeen zal worden onttrokken aan de algemene reserve.
Daarnaast zijn ook ter vaststelling aangepaste overzichten opgenomen van:
investeringsbudgetten 2020, mutaties op de reserves, en overhevelingen van 2020 naar
2021.

Wat is de voorgeschiedenis?
Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2020 van de gemeente Ouder Amstel. Deze
rapportage is inclusief de 4e nieuwsbrief. Dat betekent dat de informatie die normaal
gesproken in de nieuwsbrief is opgenomen, nu wordt opgenomen in deze burap.
Hiermee voorkomen we dat u meerdere keren grotendeels dezelfde informatie krijgt.
In deze burap informeert het college de raad over de realisatie van de begroting over
het lopende boekjaar. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de
lopende begroting (2020). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2021 en
verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de meerjarenbegroting verwerkt.
De rapportage is ingedeeld per programmalijn waarbij per programmalijn eerst de
beleidsmatige ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd
door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De burap wordt afgesloten
met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact
hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de
ontwikkeling van de algemene reserves is hieraan toegevoegd.
Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016
positief. In de 1e burap 2020 zijn mutaties opgenomen voor een totaalbedrag van €
102.309 negatief waarna een tekort ontstond voor 2020 van € 42.293. In de 1e burap
waren de financiële effecten van corona nog niet verwerkt.

Waarom dit raadsvoorstel?
In de raadsvergadering van 14 november 2019 is de primitieve begroting 2020
vastgesteld. In de periode na het samenstellen van de begroting zijn verschillende
college- en raadsbesluiten genomen en hebben zich diverse overige ontwikkelingen
voorgedaan die in dit voorstel zijn samengebracht.

Wat gaan we doen?
Bijgesloten is de 2e wijziging op de programmabegroting 2020 ter vaststelling. Hierin
opgenomen is tevens de besluitvorming ten aanzien van: de aangepaste budgetten,
de aangepaste investeringskredieten 2020, een overzicht van mutaties op de reserves
en een overzicht van de budgetten waarvan verzocht wordt deze over te hevelen van
2020 naar 2021.
In de 2e Burap 2020 zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van €
1.631.000 negatief. Het saldo van deze rapportage komt voornamelijk tot stand door
enerzijds een positief effect vanuit de meicirculaire en de septembercirculaire van ruim
€ 700.000. Hierin opgenomen zijn de vergoedingen voor de coronamaatregelen ad €
493.000. Ook zijn de ozb opbrengsten bij niet-woningen hoger dan verwacht doordat
de toename van de waarde niet-woningen hoger is geweest dan waar bij het opstellen
van de begroting rekening mee was gehouden. Anderzijds wordt de gemeente
geconfronteerd met hoge kosten vanwege corona en fors hogere kosten voor het
sociaal domein vanwege met name tekorten op jeugdzorg en wmo. Een overzicht van
de corona inkomsten en uitgaven zijn in deze 2e burap 2020 opgenomen. Tezamen
met het resultaat uit de primitieve begroting en de 1e begrotingswijziging leidt dit na
vaststelling van deze rapportage tot een nadelig resultaat van de begroting 2020 van
€ 1.673.000.

Pagina 2 van 9

Overzicht bijstellingen 2e Burap 2020
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Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. De stand van de
algemene reserve wordt hiermee € 1.080.000. Volgens de nota reserves en
voorzieningen dient het niveau van de algemene reserve niet vrij besteedbaar boven
de € 1.000.000 te zijn, evenals de reserve vrij besteedbaar (tezamen dus €
2.000.000). De algemene reserve voldoet na verwerking van de 2e burap niet meer
aan de vastgestelde nota reserves en voorzieningen
Resultaat van de programma’s na verwerking voorstellen 2e Burap 2020

Vergoedingen en uitgaven Corona
Als gevolg van de coronacrisis worden gemeenten geconfronteerd met extra kosten.
Het Rijk heeft toegezegd gemeenten te compenseren voor de deze extra uitgaven. We
zien echter dat we vanuit het Rijk niet volledig gecompenseerd worden.
Vanuit het Rijk is in de septembercirculaire 2020 een aantal vergoedingen toegekend
ter compensatie van de impact van de coronamaatregelen en de hiermee gepaard
gaande uitgaven. De vergoeding (baten) bedraagt ruim € 493.000 welke is
opgenomen in onderstaande tabel.
De uitgaven en inkomsten als gevolg van corona zijn bij het opstellen van de 2e burap
2020 nog niet volledig in beeld: de coronamaatregelen zijn ten tijde van het opstellen
van de 2e burap nog steeds onderhevig aan wijzigingen. De budgettaire consequenties
hebben we per programma in beeld gebracht. De inzet zonder budgettaire
consequenties (bijvoorbeeld ambtelijke inzet) is hierin niet opgenomen:
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Reserves en voorzieningen
In de 2e begrotingswijziging 2020 worden ook wijzigingen doorgevoerd die geen
invloed hebben op het begrotingsresultaat; in de kostendekking wordt voorzien door
een beroep te doen op reserves. Hieronder zijn de daarmee samenhangende mutaties
van de reserves opgenomen.
Algemene reserve
Het resultaat van de primitieve begroting 2020, de 1e burap 2020 en de 2e Burap
2020 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen in
onderstaande tabel. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene
reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Door het te verwachten negatieve
resultaat over 2020 zal de stand van de algemene reserve aanzienlijk verder verlagen.
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Budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021
De verwachting is dat een deel van de geraamde werkzaamheden in 2020 niet
gerealiseerd gaat worden. Hieronder is een overzicht opgenomen van budgetten welke
wij verzoeken over te hevelen van 2020 naar 2021. Een toelichting op de betreffende
posten is opgenomen in de 2e burap 2020:
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Investeringskredieten 2020 bijstellen
Een deel van de investeringen voor 2020 willen we bijstellen. Een overzicht van de
investeringskredieten is hieronder opgenomen:

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het niet vaststellen van een aangepaste programmabegroting, investeringskredieten
en mutaties op de reserves en de overheveling van investeringskredieten en
budgetten van 2020 naar 2021.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+. De communicatie zal plaatsvinden
middels de reguliere communicatiekanalen.
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Wat is het vervolg?
Het vaststellen van een aangepaste programmabegroting 2020, investeringskredieten
2020 en een overzicht van mutaties op de reserves en overheveling van budgetten
van 2020 naar 2021 wordt geagendeerd voor de raad van 17 december 2020.

Hoe monitoren en evalueren we?
In de jaarrekening 2020 en de 1e burap 2021 zullen de ontwikkelingen en de financiële
effecten die hieruit voortvloeien ten aanzien van de programmabegroting en
investeringskredieten verwerkt worden.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester

R. Heintjes

J. Langenacker
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2020,
nummer 2020/57, voor te stellen:
1. de 2e burap 2020, met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen betreffende het
begrotingsjaar 2020, de daarin opgenomen voorstellen tot aanpassing van reserves,
investeringskredieten en budgetten en overheveling van budgetten van 2021 naar
2021, vast te stellen.
Ouder-Amstel, 17 december 2020
De raad voornoemd,
raadsgriffier,

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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1 Inleiding
Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (Burap) 2020 van de gemeente Ouder-Amstel.
Deze rapportage is, net als vorig jaar, inclusief de vierde nieuwsbrief. Dat betekent dat
de informatie, die normaal gesproken in de nieuwsbrief is opgenomen, nu is opgenomen
in deze Burap. De onderwerpen die een budgetaanpassing nodig hebben worden meestal
ook vermeld in de nieuwsbrief, deze informatie samenvoegen maakt dat we voorkomen
dat de raad meerdere keren grotendeels dezelfde informatie ontvangt.
In deze Burap informeert het college de raad over de beleidsmatige ontwikkelingen
Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en
het prognosticeren van het rekeningresultaat 2020. Wanneer deze bijstellingen
doorwerken naar 2021 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de
meerjarenbegroting.
De rapportage is ingedeeld per programmalijn waarbij per programmalijn eerst
de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd door de
ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De Burap wordt afgesloten met een
financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact hiervan op het
resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de ontwikkeling van de reserves
is hieraan toegevoegd.
Corona
Onder het Programma Financiën, ontwikkelingen met bijstelling van de begroting, is
een hoofdstuk Corona opgenomen. In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de
vergoedingen die wij voor de corona maatregelen hebben ontvangen cq zijn toegezegd
en een inventarisatie van de uitgaven en inkomstenderving die samenhangen met
corona. Er is een korte toelichting opgenomen per corona-onderwerp.
Resultaat na 2e Burap 2020
Primitieve begroting 2020
1e burap
Resultaat na 1e burap 2020
2e burap
Resultaat na 2e burap 2020

60 Positief
-102 Negatief
-42 Negatief
-1.631 Negatief
-1.673 Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016
positief. In de 1e Burap 2020 zijn mutaties opgenomen voor een totaalbedrag van
€ 102.309 negatief waarna een tekort ontstond voor 2020 van € 42.293. In de 2e Burap
2020 zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 1,63 miljoen negatief.
Het saldo van deze rapportage komt voornamelijk tot stand door enerzijds een positief
effect vanuit de mei-circulaire en de september-circulaire, met daarin opgenomen de
vergoedingen voor de coronamaatregelen. Ook de opbrengsten OZB zijn hoger dan
verwacht doordat de waardetoename van niet-woningen hoger is geweest dan waar bij
het opstellen van de begroting rekening mee was gehouden.
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Anderzijds wordt de gemeente geconfronteerd met fors hogere kosten voor het sociaal
domein vanwege met name tekorten op jeugdzorg en wmo. Ook de corona-inkomsten en
uitgaven zijn in deze 2e burap opgenomen. Het totaalsaldo van de begroting 2020 is na
vaststelling van deze rapportage € 1,67 miljoen negatief.
Wij verwijzen u graag naar de programma’s waarin alle afzonderlijke posten per
programma zijn toegelicht.
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2 Programma Sociaal
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2.1

Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Gezondheid

Bijdrage gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland (GGD)
De aangesloten gemeenten aan deze GR hebben dit jaar de volledige financiele bijdrage
over gemaakt aan de GR. Door de corona crisis heeft de GGD niet alle diensten kunnnen
leveren die in "normale" tijden verwacht mogen worden. Met het Rijk is afgesproken
dat gemeentes deze taken wel blijven financieren. Zoals bekend heeft de GGD een
omvangrijke opdracht vanuit het Rijk gekregen om diverse corona maatregelen uit te
voeren. De verwachting is dat het Rijk deze extra taken apart en direct richting de GGD
financiert.

Sport, cultuur en recreatie

Sportplek Duivendrecht (budgettair neutraal)
Bij het vaststellen van de sportnota in 2017 is er € 40.000 vrijgemaakt uit de reserve
collegeprogramma voor de realisatie van een buitensportvoorziening. Eind 2018 is in
Ouderkerk aan de Amstel een Calesthenicspark gerealiseerd voor € 30.000. De overige
€ 10.000 is beschikbaar voor een buitensportvoorziening in Duivendrecht, waarvan het
participatietraject van start is gegaan. Wegens de maatregelen rond corona is dit stil
komen te liggen. Dit wordt verder opgepakt in 2021.
Lokaal sportakkoord (budgettair neutraal)
De Rijksmiddelen die de gemeente Ouder-Amstel ontvangen heeft voor het opstellen en
uitvoeren van het lokaal sportakkoord bedragen in totaal € 25.000. Deze middelen zullen
niet allemaal besteed worden in 2020, maar ook deels meegenomen worden naar 2021.
Hoe hoog het over te hevelen bedrag wordt, is voor nu nog onbekend. het betreft hier
een specifieke Rijksuitkering, het gaat om € 12.000.

Werk en inkomen

Evaluatie Pilot Vroeg er op af!
In september heeft een evaluatie van de pilot Vroeg er op af! plaatsgevonden. Al snel
na de start zijn de energieleveranciers afgehaakt, omdat ze wachten op het landelijke
convenant. Door onregelmatige aanlevering van partijen en technische problemen zijn
er tot juni geen matches tot stand gekomen en is besloten om, zolang er geen matches
zijn, enkelvoudige signalen op te pakken. In januari en februari zijn huisbezoeken
afgelegd, maar door corona zijn deze huisbezoeken in maart stil komen te liggen. Er is
omgeschakeld naar het versturen van brieven en nabellen om met de inwoners in contact
te komen. De afgelegde huisbezoeken zijn positief ervaren en hebben allemaal nieuwe
contacten opgeleverd. De pilot wordt tot het eind van het jaar voortgezet en daarna
wordt de werkwijze in de uitvoering van de nieuwe wetgeving meegenomen.
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2.2

Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal

I/S

1

2020

Wmo

I/S

-235

Jeugd

I/S

-845

Sport, cultuur en recreatie

I

-10

Algemene maatschappelijke voorzieningen

I

-34

Gezondheid

I

-13

Werk en inkomen

I

172

Onderwijs

S

-15

Totaal Sociaal

-981

Wmo

Wmo-Vervoer (€ 60.000 nadeel - incidenteel)
De stijging van de uitgaven Wmo-vervoer zijn het gevolg van een aantal factoren.
Al sinds 2019 is een toename zichtbaar in het aantal gebruikers en het aantal ritten.
Deze stijging heeft zich ook in 2020 voortgezet. Daarnaast is per 1 januari 2020
het tarief geïndexeerd op basis van de contractueel vastgelegde indexering voor
kostenontwikkelingen in de taxibranche van 6,7%. Verwachting was dat de extreme
daling van het aantal ritten ten tijde van de Coronamaatregelen (vanaf half maart
tot 1 september 2020) tot een daling van de uitgaven zou leiden. Op basis van de
rijksmaatregelen waren we als gemeente verplicht om, naast de vergoeding van
verreden ritten ook nog eens 80% van de niet-verreden ritten aan de vervoerder te
compenseren. In de periode maart tot september is daarom een bedrag van € 114.600
aan de vervoerder vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten. De som van
vergoeding voor verreden ritten en compensatie van niet-verreden ritten ligt boven
de geraamde begroting. Per saldo zijn de uitgaven Wmo-vervoer niet gedaald in 2020
maar door stijging van het tarief en aantal gebruikers/ritten verder gestegen. Aan de
vervoerder van het Leerlingenvervoer is in de periode van half maart tot 1 juni een
bedrag van € 22.000 vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten.
Hulp bij huishouden (€ 70.000 nadeel - structureel)
Het saldo van uitgaven voor Hulp bij het houden (waaronder ook de uitgaven voor
Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget en de HHT Diensten Thuis) zijn ten
opzichte van 2019 enorm gestegen. Deze stijgende lijn was ook al in 2019 zichtbaar. De
belangrijkste reden voor de stijging van uitgaven op deze post is de toename van het
aantal cliënten wat gebruik maakt van de Hulp bij het huishouden van door de gemeente
gecontracteerde aanbieders. De toename wordt veroorzaakt door enerzijds de invoering
van een lagere eigen bijdrage (het abonnementstarief) waardoor meer inwoners met een
beperking een beroep doen op de Hulp bij het huishouden. Met de invoering van deze
lage eigen bijdrage van € 19 per huishouden ongeacht inkomen en vermogen, doen ook
inwoners met een hoger inkomen, die voorheen afzagen van het aanvragen van Hulp
bij het huishouden, een beroep op de gemeente. Anderzijds speelt de vergrijzing en het
langer thuis blijven wonen hierbij een grote rol. Ook zijn de tarieven voor Hulp bij het
huishouden en HHT Diensten Thuis met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd met
4,43%. Met ingang van 1 januari 2021 zijn nieuwe contracten gesloten voor de levering

1

I = Incidenteel, S = Structureel
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van Hulp bij het huishouden en HHT Diensten Thuis. Op basis van de nieuwe tarieven
wordt verwacht dat de uitgaven in 2021 minimaal gelijk zullen zijn aan de uitgaven in
2020. De meerjaren begroting moet hierop nog worden aangepast.
Wmo-Begeleiding (€ 70.000 nadeel - structureel)
Het saldo van uitgaven voor Wmo-Begeleiding (uitgaven voor Zorg in Natura en
Persoonsgebonden Budget PGB) zijn ten opzichte van 2019 verder gestegen. Deze
stijgende lijn was ook al in 2019 zichtbaar. De belangrijkste reden voor de stijging van
uitgaven op deze post is de toename van het aantal cliënten wat gebruik maakt van de
Wmo-Begeleiding (Individuele Begeleiding, Dagbesteding en Logeeropvang) van door de
gemeente gecontracteerde aanbieders en in de vorm van een PGB.
De toename wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing en het feit dat mensen
langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ook de invoering van een lagere eigen bijdrage
(het abonnementstarief) waardoor meer inwoners met een beperking een beroep doen
op de gemeente voor ondersteuning speelt daarbij een rol. Ook zijn de tarieven voor
Wmo-Begeleiding met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,52%. Op basis van
de nieuwe tarieven wordt verwacht dat de uitgaven in 2021 minimaal gelijk zullen zijn
aan de uitgaven in 2020. De meerjaren begroting moet hierop nog worden aangepast.
Mantelzorgondersteuning (€ 10.000 nadeel - structureel)
Bij de vaststelling van het Wmo beleidsplan in december 2019 zijn door de raad
structurele middelen beschikbaar gesteld voor extra mantelzorgondersteuning in
Duivendrecht van € 17.000 per jaar. Deze middelen zijn in 2020 nog niet in de
meerjarenbegroting verwerkt. De mantelzorgondersteuning van Markant is in de tweede
helft van 2020 gestart, waardoor maar een gedeelte van het toekende bedrag gebruikt
hoeft te worden. De verwachting is dat voor de subsidie aan Markant en de bijkomende
uitgaven voor 2020 € 10.000 extra middelen nodig zijn.
Vanaf 2021 zal hiervoor structureel € 17.000 nodig zijn. Dit bedrag zal ook worden
gemeld bij de 1e burap / 2e nieuwsbrief 2021.
MEE cliëntondersteuning (€ 10.000 nadeel - incidenteel)
Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.
Meerkosten en compensatie coronacrisis (€ PM nadeel - incidenteel)
Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief € 15.000 nadeel - incidenteel)
Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.

Jeugd

Jeugdzorgkosten (€ 845.000 nadeel [structureel € 394.000 - incidenteel
€ 451.000])
Op 29 oktober 2020 heeft de raad een memo ontvangen over de sterk oplopende
Jeughulpkosten.
In dit memo is ingegaan op oorzaken en context en is aangegeven welke mogelijke
maatregelen op de korte en langere termijn genomen kunnen worden om de kosten voor
Jeugdhulp beter beheersbaar te krijgen. In deze Burap geven wij een analyse weer van
de tekorten.
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Het tekort wat zich nu aftekent op Jeugdhulp voor 2020 bedraagt € 845.000 ten opzichte
e
van de (bijgestelde) raming 2020 in de 1 Burap 2020.
In de primitieve begroting 2020 was nog geen rekening gehouden met de stijging van
de Jeugdhulpkosten zoals wij die bij de jaarrekening 2019 hebben vastgesteld. Bij het
e
opstellen van de 1 Burap is de begroting 2020 aangepast op basis van de werkelijke
uitgaven 2019 en de op dat moment beschikbare gegevens met een bedrag van
€ 420.000. Zoals nu blijkt vallen de kosten op alle genoemde oorzaken en onderdelen
e
hoger uit dan de prognoses bij de 1 Burap 2020.
e

Wij hebben u bij de 1 Burap 2020 ook gemeld dat het Rijk de bijdrage in de algemene
uitkering voor Jeugdhulp heeft verhoogd op basis van de landelijke ontwikkeling van de
stijging van de Jeugdhulpkosten.
In de risicoparagraaf van de begroting 2020 is rekening gehouden met onvoorziene
risico’s in de Jeugdhulp ten bedrage van € 500.000.
Eerste Analyse van de oorzaken van het tekort bestaande uit vijf componenten.
Regionaal ingekocht aanbod
Dit aanbod betreft alle contracten in het regionale samenwerkingsverband tussen de
Jeugdhulpregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De typen zorg zijn
ook bekend als zorg uit segment B, C en/of D(yslexie).
Bedrag: € 92.000 (structureel)
Oorzaak:
• De regionaal gecontracteerde aanbieders hebben een grotere toestroom. Dit zorgt
ervoor dat zij het voor hen vooraf bepaalde (norm-)budget overschrijden. Tot op
casusniveau zijn er contacten om af te stemmen of bepaalde zorg wel of niet mag
starten. In die contacten vindt altijd een check plaats of de zorg minder of anders kan.
Op grond van zorgcontinuïteit is de praktijk dat aangevraagde zorg altijd toegekend
wordt. Door een toenemende vraag resulteert dat in budgetoverschrijdingen.
Lokaal en landelijk ingekochte zorg bij hoog gespecialiseerde instellingen
Hieronder valt heel hoogspecialistische Jeugdhulp die door de VNG landelijk ingekocht is
voor de gemeenten. Daarnaast zijn ook de contracten die we lokaal afsluiten onder deze
categorie gebracht evenals de overeenkomsten met drie gecertificeerde instellingen (GI).
De GI voeren onder meer de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen die
de kinderrechter oplegt uit.
Bedrag: € 302.000 (structureel maar sterk afhankelijk van enkele zorgtrajecten)
Oorzaken:
e

• De tarieven voor de GI zijn verhoogd zoals gemeld in de 1 Burap 2020. Eén van de
effecten van de rapportage “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd” is dat er een
tariefsverhoging plaatsgevonden heeft. De definitieve verhoging is na het opstellen van
e
de 1 Burap bepaald. Zodoende kon de totale tariefsverhoging niet tijdig en volledig
worden meegenomen. Wij hebben toen een prognose gedaan van de stijging. Deze
blijkt nu veel hoger uit te pakken.
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• Grootste overschrijding in deze component is veroorzaakt door de contracten die we
lokaal afsluiten. Het betreft in alle gevallen gezinnen met zeer complexe en zware
e
problematiek. Een deel van deze instroom was reeds voorzien in de 1 Burap. Echter,
de instroom is toegenomen evenals de problematiek van gezinnen die al bekend
waren. De toegenomen instroom en toename van complexiteit was niet te voorzien
in het voorjaar. Dit component is verantwoordelijk voor een groot deel van de extra
kosten. Ter illustratie: Het betreft minder dan tien gezinnen, meer dan 50% van de
kosten heeft betrekking op een enkel gezin.
Kosten uit voorgaande jaren
Zorgaanbieders sturen met regelmaat declaraties in over zorg die in voorgaande
jaren geleverd is. Omdat ook de toewijzing voor het leveren van zorg (VOT[1]) met
terugwerkende kracht plaatsvindt heeft de gemeente niet tijdig verplichtingen kunnen
aanmaken. Kosten uit voorgaande jaren drukken zodoende op het lopende boekjaar.
Bedrag: € 208.000 (incidenteel)
In deze component is ook een correctie toegepast van € 34.000 omdat in een aantal
gevallen de productieverantwoording juist lager uitviel dan verwacht.
Oorzaken:
• De gemeenten geven met behulp van een landelijk ingericht systeem van berichten
akkoord aan de aanbieder op in te zetten zorg. De aanvragen en akkoorden die de
gemeente geeft vormen de basis om op te prognosticeren. Via hetzelfde systeem
dienen aanbieders declaraties in. Regionaal constateren we dat de verzoeken om
zorg toe te kennen regelmatig met terugwerkende kracht ingediend wordt. Het is
geen uitzondering als die periode meer dan een half jaar is. Het gevolg is dat de
gemeenten geen actueel beeld hebben van budgetuitnutting over een bepaalde periode
en onvoldoende goed kunnen prognosticeren. Dit verklaart ook waarom er nu pas zicht
is op de financiële effecten.
• In de administratieve afspraken zijn termijnen opgenomen waarbinnen bepaalde
berichten verzonden moeten worden. Er zijn binnen de contractuele afspraken met de
jeugdhulpinstellingen geen sancties gekoppeld aan het overschrijden van de termijnen.
Herstelcliënten
In de overgang naar het stelsel wat in 2018 ingevoerd is zijn trajectprijzen bepaald. Het
afrekenen op werkelijke kosten was daarmee verleden tijd. Een traject kan betrekking
hebben op meerdere jaren terwijl het jaarlijks op werkelijke kosten afrekenen op
de langere termijn voor de gemeenten kunnen leiden tot hogere bedragen dan een
trajectprijs. Voorbeeld: Een traject voor cliënt A. kost € 10.000 en de zorgaanbieder
werkt 2 jaar met de cliënt. Het tarief blijft gelijkt. Cliënt A. afrekenen op werkelijke
kosten maakt dat er in jaar 1 € 7.500 afgerekend wordt en in jaar 2 nogmaals € 7.500,
in totaal € 15.000.
Ook in 2018 was er sprake van forse regionale overschrijdingen en in overleg met
aanbieders is ervoor gekozen om een deel van de cliënten niet met trajectprijzen af
te rekenen maar naar werkelijke kosten. Dit gaf een financieel voordeel in 2018 en
is gebaseerd op de veronderstelling dat de zorg in dat jaar of in de eerste helft 2019
afgerond zou zijn. Echter, de zorg voor deze cliënten loopt langer door dan voorzien.
Daardoor hebben we nog steeds te maken met een deel van de cliënten die we op
werkelijke kosten afrekenen.
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Bedrag: € 218.000 (incidenteel)
Oorzaken:
• In 2018 was de verwachting dat deze cliënten medio 2019 ‘klaar’ zouden zijn met
de behandeling. Inmiddels is duidelijk dat een aanzienlijk deel van de cliënten
een langdurige behandeling nodig heeft. De keuze in 2018 voor het afrekenen op
werkelijke kosten passen we voor de regio nog steeds toe. Nu de cliënten langer in
zorg zijn heeft het financiële voordeel in 2018 zich omgezet in een financieel nadeel in
2020 omdat de werkelijke kosten de inmiddels toegepaste trajectprijzen overschrijden.
• In de regio is afgesproken dat er voor deze groep cliënten dezelfde afspraken en
voorwaarden gelden. De communicatie in de regio over deze groep cliënten is echter
versnipperd georganiseerd. Vanuit regionale accounthouders zijn er medewerkers
betrokken en is een deel van de ondersteunende taken uitbesteedt aan externen.
Terugkoppeling vindt plaats via de externen en regionale accounthouders naar
inhoudelijke werkgroepen waar onder andere Duo+ in participeert en een deel via
beleidsmatige overleggen waar de gemeentelijke beleidsadviseurs en afdelingshoofden
aan deelnemen.
• Komen tot afspraken met de aanbieders is een moeizaam proces op zichzelf en varieert
per aanbieder in tempo. Waar met aanbieder A in mei al een overeenkomst is, is
het met aanbieder B medio september nog niet afgerond. Dit in combinatie met de
versnipperde communicatie heeft tot gevolg dat de totale financiële effecten van deze
categorie laat zichtbaar zijn.
• Omdat het in alle gevallen om daadwerkelijk geleverde zorg gaat en er in 2018
afwijkende afspraken gemaakt zijn met de zorgaanbieders kunnen gemeenten die
afspraken niet terugdraaien.
Specialistiche Jeugdzorg in het Speciaal Onderwijs
Amsterdam heeft op de scholen voor speciaal onderwijs jeugdhulpprofessionals
aangesteld. De regiogemeenten betalen aan deze voorziening mee voor de kinderen uit
onze gemeente die ondersteuning ontvangen.
Bedrag: € 25.000 (incidenteel)
Oorzaken:
• De regiogemeenten hebben geen invloed op de (financiële) afspraken die Amsterdam
maakt met de zorgaanbieders SJSO. De geboden ondersteuning op school wordt
ingezet buiten de regiogemeenten om. De gemeenten zijn lang in onderhandeling
geweest om te komen tot financiële afspraken. Uitgangspunt van de regiogemeenten
is geweest dat er uitsluitend betaald wordt voor kinderen die daadwerkelijk
ondersteuning ontvingen en dit uitgangspunt is binnen de regio zo afgesproken. Wij
e
hebben u over deze extra kosten geïnformeerd bij de 1 Burap en het budget daarop
aangepast. Het toen opgenomen bedrag in onze begroting is op basis van de huidige
informatie te laag ingeschat.
• Inmiddels zijn er afspraken over het tarief over schooljaar 2019-2020. Die bijdrage is
wel vooraf geraamd.
• Inmiddels zijn er nieuwe en meer heldere afspraken die betrekking hebben op 2021
bijna afgerond. De nieuwe afspraken gaan in per 01-01-2021. Het laatste kwartaal
van 2020 rekenen we ook dit jaar af. Op die manier starten we in 2021 met heldere
afspraken. Dit heeft wel tot gevolg dat het laatste kwartaal van 2020 ten laste komt
van dit boekjaar. Dat was niet voorzien.
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[1] Verzoek Om Toewijzing zorg: Ook een iJW315 bericht genoemd.
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Sport, cultuur en recreatie

Lokaal sportakkoord (€ 25.000 neutraal - incidenteel)
Landelijk is er een Nationaal Sportakkoord afgesloten, waarin zes ambities zijn
geformuleerd waar het ministerie van VWS de komende jaren voortgang op wil
boeken. Om deze ambities te realiseren, is het belangrijk dat de gemeente, sport- en
beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal niveau hieraan uitvoering
geven. Dit kan via een lokaal sportakkoord waarin verschillende lokale partijen afspraken
maken met elkaar over welke ambities zij hebben en hoe zij deze met elkaar willen
bereiken. Voor de totstandkoming van lokale sportakkoorden wordt door het Rijk
incidenteel budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders. Als gemeente hebben wij
€ 25.000 eenmalig via een specifieke uitkering toegekend gekregen van het Rijk om te
besteden aan:
1. een lokale procesbegeleider (sportformateur): € 15.000
2. Uitvoeringsbudget: € 10.000
Amstelbad (€ PM voordeel/nadeel - incidenteel)
Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.
Inkomstenderving huur (€ 10.000 nadeel - incidenteel)
Dit is mede afhankelijk van uiteindelijke toekenning TVS regeling. Zie hiervoor de
toelichting overzicht Corona.
Kunstwerk flatgebouw Saturnus (€ 18.000 onttrekking reserve cultuurfonds incidenteel)
In april 2020 heeft het college besloten om € 17.500 (excl. BTW) te onttrekken aan de
reserve Cultuurfonds voor het realiseren van een kunstwerk op flatgebouw Saturnus.
De andere helft van het totaalbedrag van € 35.000 (excl. BTW) zal betaald worden door
Eigen Haard. Na een stemming in september 2020 onder de inwoners van Duivendrecht
is gekozen voor de Boerderij Weltevrede van schilder Piet Mondriaan. In oktober 2020 is
deze schildering aangebracht.

Algemeen maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (€ 17.000 nadeel - incidenteel)
Op dit moment heeft Amsterdam de rol als centrumgemeente voor AmsterdamAmstelland voor de Maatschapplijke Opvang en Beschermd wonen (MO/BW). De
komende periode wordt de MO/BW in delen gedecentraliseerd. De Amstellandgemeenten
werken samen aan een plan hoe ze regionaal en binnen de eigen gemeente MO/BW vorm
kunnen geven.
Het Rijk heeft middelen toegevoegd aan het gemeentefonds om deze samwenwerking
te bevorderen en mogelijkheden voor lokale vormen van opvang te onderzoeken. Deze
middelen zijn bestemd voor personele inzet. De Amstellandgemeenten hebben besloten
om regionale trekkers aan te stellen die door de regiogemeenten gezamenlijk worden
ingehuurd en gefinancierd.
In 2020 is in het gemeentefonds een bedrag van € 17.000 voor dit doel beschikbaar
gesteld. Deze inkomsten zijn opgenomen in het programma financiën, onder algemene
dekkingsmiddelen.
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Invoering nieuwe Wet inburgering (€ 17.000 nadeel - incidenteel)
Op 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. Deze wet geeft gemeenten
nieuwe taken en verantwoordelijkheden zodat nieuwkomers sneller en beter de taal
kunnen leren en in de samenleving kunnen participeren door (betaald)werk. Een nota
over het beleid nieuwe Wet Inburgering is in november 2020 in de raad vastgesteld.
Voor de (voorbereidingen op) de invoering van deze wet is voor 2020 in totaal € 43.400
beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. In de 1e burap van 2020 is reeds een bedrag
van € 26.000 voor dit doel gereserveerd. Het resterende bedrag van € 17.400 moet nog
additioneel aan de begroting 2020 worden toegevoegd.

Gezondheid

Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (€ 13.000 nadeel - incidenteel)
Op 1 januari 2020 werd de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. Deze
wet vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
en geeft de gemeenten nieuwe taken. De belangrijkste taken zijn het oprichten van
een meldpunt voor meldingen van signalen over inwoners (waarbij gedacht wordt aan
mogelijke GGZ-problematiek) en het instellen van een verkennend onderzoek in het
kader van niet acute meldingen. Tevens is de bestaande taak van de hoorplicht van de
burgemeester bij crisismaatregelen onderdeel van deze wet. De Amstellandgemeenten
hebben de uitvoering van de Wvggz taken gemandateerd aan gemeente Amsterdam.
De uitvoering is in handen van GGD Amsterdam. Hiervoor is voor 2020 in het
gemeentefonds € 13.400 beschikbaar gesteld voor invoering, uitvoeringskosten en ICT.
Via de algemene uitkering is de opbrengst verantwoord, de budgetvraag dient nu aan de
begroting 2020 te worden toegevoegd; per saldo is dit neutraal voor het resultaat.
Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 12.400 in het gemeentefonds dat aan de
begroting van 2021 toegevoegd moet worden. Deze toevoeging zal ook worden gemeld
bij de 1e burap / 2e nieuwsbrief 2021.

Werk en inkomen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (€ 2.507.000
neutraal - incidenteel)
Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Corona impact.
BUIG (€ 105.000 nadeel (Corona) en € 319.000 voordeel (def vaststelling) incidenteel) en re-integratie middelen (€ 30.000 nadeel -incidenteel (Corona)
Voor de toelichting op de uitgaven in verband met de BUIG en de extra middelen in
verband met reïntegratie wordt verwezen naar het onderdeel Corona.
De aanpassing van de inkomsten BUIG naar de definitieve beschikking 2020 levert een
voordeel op van € 318.605.
Doorbetaling aan AM Match (€ 12.000 nadeel - incidenteel)
Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Corona impact.
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Onderwijs

Extra budget Leerlingenvervoer (€ 15.000 nadeel - structureel)
De stijging van de uitgaven voor het Leerlingenvervoer zijn het gevolg van een aantal
factoren. In 2019 heeft de gemeente Ouder-Amstel een nieuw contract voor het
Leerlingenvervoer moeten afsluiten. De aanbesteding heeft geleid tot een nieuwe
overeenkomst met ingang van 1 augustus 2019. In deze nieuwe overeenkomst zijn
hogere prijsafspraken, conform ontwikkelingen binnen deze sector, vastgelegd.
Daarnaast is per 1 januari 2020 het tarief geïndexeerd op basis van de contractueel
vastgelegde indexering voor kostenontwikkelingen in de taxibranche van 6,7%. Ook
is begin 2020 het zorgvervoer van een jeugdige, die niet binnen de voor Jeugdhulp
gemaakte afspraken vervoerd kon worden, toegevoegd als individueel vervoer binnen het
Leerlingenvervoer. Hierover zijn contractueel afspraken met de vervoerder vastgelegd.
De uitgaven van deze specifieke vervoervraag bedragen ongeveer € 7.000 in 2020.
Tevens was de verwachting dat de extreme daling van het aantal ritten ten tijde van de
Coronamaatregelen (vanaf half maart tot 1 juni 2020) tot een daling van de uitgaven zou
leiden. Op basis van de Rijksmaatregelen waren we als gemeente verplicht om, naast de
vergoeding van de incidenteel verreden ritten ook nog eens 80% van de niet-verreden
ritten aan de vervoerder te compenseren. In de periode maart tot juni is daarom een
bedrag van € 22.000 aan de vervoerder vergoed als compensatie voor niet-verreden
ritten.
Per saldo zijn de uitgaven Leerlingenvervoer niet gedaald in 2020 maar door stijging van
het tarief, indexatie en toevoeging van een leerling voor zorgvervoer verder gestegen en
wordt verwacht dat het totaal budget voor Leerlingenvervoer (€ 158.500) met € 15.000
wordt overschreden.
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3 Programma Ruimte
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3.1

Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Projecten

Ouderkerk Zuid afsluiting GREX (PM - incidenteel)
In 2020 zijn geen extra uitgaven gedaan op deze GREX. Dit jaar sluiten we de GREX af,
het resultaat wordt verwerkt bij de jaarrekening.
Zonnehof
De werkzaamheden in de Zonnehof zijn in de afrondende fase. De civiele aannemer heeft
in oktober het laatste gedeelte van de Satellietbaan afgerond en ook de nieuwe brug
over de Kloostersingel is geplaatst en de oude verwijderd. De groenaannemer is ook
met de laatste loodjes bezig; in het gebied rond Saturnus en de Zonnehofzijde van de
natuurvriendelijke oever van de Kloostersingel zijn de laatste werkzaamheden.
De oeverzijde aan de kant van de Begoniastraat wordt aangepakt op het moment
dat de plannen van Eigen Haard voor de woningen aan de Begoniastraat zijn
uitgevoerd. De uitvoering van deze zijde wordt (net als de Zonnehofzijde) betaald uit de
bomencompensatie uit de Zonnehof. Er wordt een kostenraming opgevraagd zodat we dit
bedrag ook kunnen oormerken in het gemeentelijke bomenfonds.
Normaal gesproken hadden we het einde van de werkzaamheden graag feestelijk
gevierd. Dat is vanwege de huidige omstandigheden helaas niet mogelijk. Dit neemt niet
weg dat we wel aan het kijken zijn hoe deze mijlpaal toch gevierd kan worden.
Zonnehof afsluiting GREX (mogelijk nadeel - incidenteel)
De GREX Zonnehof wordt in 2020 afgesloten. De eindafrekening wordt gedaan bij de
jaarrekening.
De Nieuwe Kern
Het participatietraject over de concept structuurvisie is afgerond. Als gevolg van de
coronamaatregelen is dit grotendeels online gebeurd. De resultaten van de MER zijn
naar verwachting in december zichtbaar, waarna de uitkomsten uit het participatieproces
en de MER kunnen worden verwerkt in de ontwerp structuurvisie. De definitieve
structuurvisie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld.
Bureau AKRO heeft begin 2020 de opdracht gekregen om gezamenlijk met de
grondeigenaren en gemeente een ontwikkelstrategie op te stellen die een toevoeging
(allonge) op de samenwerkingsovereenkomst moet gaan vormen. De verwachting was
om deze in de tweede helft van 2020 gereed te hebben. Vanwege de coronamaatregelen
worden alle overleggen weer digitaal gevoerd. Hierdoor loopt dit proces vertraging op. De
verwachting is om deze begin 2021 gereed te hebben.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft budgetten
beschikbaar gesteld voor het versneld uitvoeren van bestaande woningbouwprojecten.
De kans dat hiervan gebruik kan worden gemaakt is klein geworden als gevolg
van de strenge eisen over cofinanciering en het voeren van actief grondbeleid. Dit
betekent dat in de contractvorming voor de grote projecten ingezet wordt op beperken
van de noodzaak tot het aanvragen ervan. In regionaal verband wordt getracht de
subsidievoorwaarden bij te laten stellen.
Het deelproject Flexwonen wordt in het vierde kwartaal van 2020 verder vormgegeven.
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Voor de Smart Mobility Hub (SMH) is de Mer-aanmeldingsnotitie vastgesteld door het
college. Hieruit volgt dat voor de SMH geen MER nodig is en dat er een zelfstandige RO
procedure kan worden gevolgd. In het vierde kwartaal is het bestemmingsplan van de
SMH dan ook in ontwerp vastgesteld door het college en ter inzage gelegd. Er wordt
gewerkt aan een anterieure overeenkomst met de gemeente Amsterdam voor de SMH.
Naar verwachting zal deze eind 2020 of begin 2021 voor wensen en bedenkingen worden
voorgelegd aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.
Daarnaast is met de gemeente Amsterdam een anterieure overeenkomst gesloten om
het tijdelijk sportpark te realiseren op het voormalige slibdepot. De sportvelden van
sportpark Strandvliet moeten namelijk verhuisd zijn voordat er gestart kan worden met
het bouwrijp maken voor de SMH. De omgevingsvergunning voor dit tijdelijke gebruik
(maximaal 9 jaar en 10 maanden) is eind september aangevraagd.
In 2020 is het handelingsperspectief voor station Duivendrecht opgestart met de
betrokken regio partijen. De volgende stap zal een stedenbouwkundige analyse zijn. Met
het Rijk en de regio partijen is overeenstemming om dit gezamenlijk op te pakken.
Entrada
Van kantorengebied naar een stedelijk woongebied is de opgave waar Entrada de
komende jaren voor staat. Wonen is de hoofdmoot van de transformatie, overige
(ondergeschikte) functies moeten zorgen voor menging en daarmee levendigheid. Het
gebied is in bezit van vier partijen die samen met de gemeente momenteel werken
aan de concept stedenbouwkundige visie, opstellen van het exploitatiemodel en een
samenwerkingsovereenkomst. Bij het vaststellen van het Programma van Eisen in
juni 2019 is een motie aangenomen die erin voorziet dat het maximale programma
wordt onderbouwd door middel van een exploitatiemodel conform de Wro (Wet
ruimtelijke ordening). Dit model maakt de financiële haalbaarheid van het project
inzichtelijk. Voor de zomer is deze besproken met de gemeenteraad. Het model
liet zien dat met het programma dat eerder dit jaar was opgenomen in de concept
stedenbouwkundige visie, de ontwikkeling van Entrada financieel niet haalbaar is.
Op basis van deze conclusie is er een nieuwe programmatische verkenning gedaan
en is de uitkomst besproken met de gemeenteraad. Daartoe heeft de gemeenteraad
in juni 2020 de wijziging in het woningbouw- en voorzieningenprogramma besloten.
Tevens is daarbij een aantal moties en amendementen aangenomen. De uitwerking
hiervan zal in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Dit zal onderdeel zijn van de besluitvorming omtrent de concept stedenbouwkundige
visie en de samenwerkingsovereenkomst voor wensen en bedenkingen. Momenteel
vinden de overleggen plaats over een tussenovereenkomst voor de periode tot en met
besluitvorming concept stedenbouwkundige visie en de samenwerkingsovereenkomst.
Op 14 september 2020 is de klankbordgroep bijgepraat over de aanpassingen
in de concept stedenbouwkundige visie. Naar verwachting wordt de concept
stedenbouwkundige visie medio november ter inzage gelegd.
Werkstad OverAmstel (Amstel Business Park Zuid)
Het is de ambitie om het Amstel Business Park Zuid te veranderen van klassiek
bedrijventerrein naar gemengd stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. De ruimtelijkeconomische visie en richtlijnen voor ontwikkeling vormen het ruimtelijk beleid voor deze
verandering. Dat ruimtelijk beleid wordt aangevuld met een beeldkwaliteitsplan. In het
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tweede kwartaal van 2020 is begonnen met het opstellen van dat beeldkwaliteitsplan
en is gestart met een m.e.r.-beoordeling. Beiden komen naar verwachting in het eerste
kwartaal van 2021 in besluitvorming.
De afgelopen jaren zijn privaatrechtelijk afspraken met ontwikkelende partijen
gemaakt die tevens voorzien in het kostenverhaal. Ook in 2020 is een aantal nieuwe
intentieovereenkomsten gesloten, die gevolgd worden door anterieure overeenkomsten.
In 2020 is/zijn onder andere:
• het Ruimtelijk Plan van Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) goedgekeurd door
het college en zijn de anterieure overeenkomst en het Wijzigingsplan door PGZ in
procedure gebracht. Ook is de intentieovereenkomst voor fase 2 getekend;
• het bestemmingsplan voor Kavel 1 onherroepelijk geworden en is door de gemeente
Amsterdam voor de ontwikkeling van deze kavel de tender uitgezet;
• de omgevingsvergunning voor The Joan onherroepelijk geworden en is in oktober
gestart met de bouw;
• het Ruimtelijk Plan van de Dialogue (herontwikkeling voormalig HvA) goedgekeurd
door het college van burgemeester en wethouders. Momenteel wordt er gewerkt aan
de anterieure overeenkomst, deze zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2021
aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor wensen en bedenkingen;
• de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van ‘De Joop’ en Wenckebachweg Zuid
getekend.
In 2021 zullen meer overeenkomsten worden gesloten. Eén van deze overeenkomsten
zal gesloten worden met de gemeente Amsterdam voor Werkstad Noord en Zuid.
Onderdeel van deze overeenkomst is het beheer en onderhoud van het gebied.
Overheveling A-9 en ABP Woonboten naar Wonen en Ruimte
De budgetten en taken rondom A-9 en ABP Woonboten zijn overgeheveld van
Programma-onderdeel Projecten naar Programma-onderdeel Wonen en Ruimte. Dit
omdat de werkzaamheden welke hiermee gemoeid zijn niet als Groot Project kunnen
worden beschouwd zoals De Nieuwe Kern of ABPZ.

Wonen en ruimte

Woonruimteverdeling
Afgelopen jaar is er in regionaal verband een nieuwe woonruimteverdeling ontwikkeld.
Nu worden woningen toegewezen op basis van inschrijfduur. Straks krijgen zoekenden
extra punten als ze vaak reageren op woningen of als er speciale omstandigheden zijn.
In het huidige voorstel zijn de relevante omstandigheden relatiebreuk, waar kinderen
bij betrokken zijn, inwonend met kinderen en problematisch thuiswonende jongeren.
De komende maanden wordt gewerkt aan het verwerken van de zienswijzen, het verder
uitwerken van het beleid en het inzichtelijk maken van de kosten van de invoering en
uitvoering van het nieuwe beleid.
Herziening Welstandnota
De herziening van de Welstandnota onder begeleiding van een onafhankelijke bureau
MOOI Noord-Holland is volop in gang. Na de startbijeenkomst van oktober, is de
projectgroep aan de slag gegaan met de eerste fase. In deze eerste fase wordt het
huidige beleid geïnventariseerd en geëvalueerd. Daarnaast wordt onderzocht wat de
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wensen zijn voor de inhoud van het nieuwe beleid. Deze eerste fase resulteert in een
startnotitie met een hoofdopzet van de inhoud van het nieuwe beleid, aanbevelingen en
de bijbehorende processen.
Kerkenvisie
In oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kerkenvisie. Dit jaar zal in
een deel twee ook een vertaalslag naar de invulling gemaakt worden. Bij dit onderdeel
ligt de focus op de Kleine Kerk te Duivendrecht (potentieel in samenhang met D’ Oude
School).
Verbreding A9
Er is de laatste periode intensief overleg geweest met verschillende bewoners en
omgevingspartners om te komen tot een nieuw en breed gedragen herplantplan voor
de herinrichting van het zuidelijke talud dat uitgaat van volledig herplant. Een nieuw
(c.q. aangepast) herplantplan was nodig nadat besloten was het aanleggen van de
verzorgingsplaats (tankstation) naast de Rondehoep te schrappen. Bewoners hebben in
het nieuwe herplantplan geparticipeerd waarmee het nieuwe plan wat in november naar
u toe is gegaan breed gedragen is.
Invoering Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Voor de benodigde
voorbereidingen werkt Ouder-Amstel op sommige onderdelen samen met Duo+. Hier
kan gedacht worden aan aspecten als ICT, aanpassen werkprocessen, communicatie en
opleidingen.
Daarnaast is Ouder-Amstel ook zelf aan zet om een aantal onderdelen uit de
Omgevingswet uit te voeren. Daarom heeft het college begin juli ingestemd met het ‘Plan
van Aanpak invoering Omgevingswet Ouder-Amstel’. In dit Plan van Aanpak staat onder
andere beschreven welke activiteiten we tot aan de invoeringsdatum gaan uitvoeren
om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Omgevingswet. Belangrijkste
onderdelen zijn Plan van Aanpak Omgevingsvisie en Plan van Aanpak Omgevingsplan
met daarin kaders voor participatie.
Om het proces rondom de Omgevingswet handen en voeten te geven is een beroep
gedaan op een onafhankelijke bureau. Dit bureau gaat Ouder-Amstel helpen, om een
proces op te starten waarin de raad, het college, gemeentelijke organisatie en de
inwoners betrokken worden om te komen tot een Plan van Aanpak Omgevingsvisie, Plan
van Aanpak Omgevingsplan en beleidskaders voor participatie. Het actualiseren van het
participatiebeleid wordt in dit traject daarmee nadrukkelijk naar voren gehaald als wens
vanuit de raad.

Milieu

Duurzaamheid
In 2020 is een concept-regionale energiestrategie (RES) vastgesteld en een
warmteregisseur aangetrokken die aan de slag is gegaan met een warmtetransitievisie.
In deze visie wordt uitgewerkt welke wijken wanneer en op welke manier van het
aardgas worden afgekoppeld. Om woningeigenaren te helpen te verduurzamen vinden
er in samenwerking met het Regionale Energieloket wijkaanpakken plaats en zijn lokale
energiecoaches opgeleid.
Verder wordt er dit jaar een begin gemaakt met een klimaatadaptatiestrategie.
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Daarnaast is er een analyse uitgevoerd of het nuttig en noodzakelijk is om een
milieuzone in te voeren in de gemeente en wordt er gewerkt aan een communicatieplan,
dat volgend jaar wordt uitgevoerd.

Groen

Groot planmatig onderhoud Groen (€ 410.000 neutraal - incidenteel)
Het groot planmatig onderhoud groen wat valt binnen de projecten Rijksstraatweg en
Koninginnenbuurt wordt niet dit jaar uitgevoerd maar volgend jaar door de opgelopen
vertraging. Dit verloopt budgettair neutraal doordat de onttrekking aan de reserve
openbare ruimte eveneens een jaar later zal plaatsvinden.
Scheidingsdepot Duivendrecht (€ 4.000 neutraal - structureel)
Het budget voor plantsoenen is verlaagd ten behoeve van de dekking voor de hogere
uitgaven van het scheidingsdepot Duivendrecht (zie Overhead)
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3.2

Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE
Ruimte

I/S

2

2020

Planschade mbt beheersverordening Rondehoep

I

-69

Kosten handhaving

I

-129

Bijdrage woon en toezichthouder

I

-21

Ouderkerk Centrum

I

-70

Project Schoolweg Noord

I

-60

Sail 2020

I

40

Aanpassing Inkomsten parkeren a.g.v. het Coronavirus

I

-242

Tijdelijke omleidingsroute voor wielrenners

I

-21

Mutatie afschrijvingen 2020

S

8

Mutatie beheerplannen 2020

I

6

Scheidingsdepot Duivendrecht

S

4

Bijstelling riool en afval

I

-2

Ontwikkellocaties Ouderkerk a/d Amstel

I

-10

SPUK aanvraag - tegemoetkoming BTW op sport

I

-13

Renovatie onderhoudsplan (MIP/MOP) sportnota 2017-2024 SVO 2020

I

-20

Mutaties n.a.v. actualisatie BOR

I

-47

Aansluiting met voorstel afval

I

-335

Totaal Ruimte

-981

Wonen en ruimte

Planschade Ronde Hoep (€ 69.000 nadeel - incidenteel)
We zijn geconfronteerd met een planschadeclaim van € 69.000. Deze overschrijding
is naar aanleiding van een langer lopende casus. Op basis van de in 2013 ingestelde
beheersverordening is bij de gemeente een planschade verzoek ingediend. Hierop heeft
de gemeente juridisch advies ingewonnen wat niet heeft geleid tot het kunnen afzien van
planschade. Om toekomstige vergelijkbare gevallen te voorkomen neemt de gemeente
een planschade clausule op in de anterieure overeenkomsten.
Extra kosten handhaving (€ 129.000 nadeel - incidenteel)
Vanwege corona zijn extra kosten gemaakt voor de handhaving van € 129.000. Zie voor
de uitleg de paragraaf Corona.
Bijdrage woon- en toezichthouder (€ 21.000 nadeel - incidenteel)
In verband met een personele wisseling wordt de vacature voor een toezichthouder
eerder ingezet. Hiervoor is een extra bedrag van € 21.000 nodig voor 2020 en voor 2021
zodat de inzet geborgd blijft.
Het bedrag van 2021 zal ook worden gemeld bij de 1e burap / 2e nieuwsbrief 2021.
Ouderkerk Centrum, (€ 70.000 nadeel - incidenteel)
In september is het in co-productie gemaakte rapport 'Spijkers met koppen' bouwstenen
voor een stedenbouwkundig ontwerp opgeleverd en vastgesteld als richtinggevend
document voor de verdere uitvoering van het Centrumplan.

2

I = Incidenteel, S = Structureel
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Voor de eerste vervolgstappen, een onderzoek naar parkeerbeleid en parkeerregime en
een opdracht aan een stedenbouwkundig bureau om een uitwerking op te stellen bedoeld
om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het graskeiengebied
en/of het schapenveld in kaart te brengen én de inrichting van 't Kampje concreet
vorm te geven, is een bedrag van € 70.000 beschikbaar gesteld in de raad van oktober
2020. Een groot deel hiervan zal nog in 2020 nodig zijn. Indien de raad overgaat tot het
beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de herinrichting van 't Kampje, dan
zal de € 70.000 meegenomen worden als investering en middels kapitaallasten ten laste
van het resultaat komen. Dat betekent dat dan het budget van € 70.000 als incidentele
bate in het resultaat terugvloeit.
Projecten Schoolweg noord (€ 60.000 nadeel - incidenteel)
Voor het opstellen van de nieuwe visie Urbanusgronden was een bedrag geraamd in de
GREX Ouderkerk Zuid van € 50.000. Aangezien deze GREX dit jaar zal worden afgesloten
zal voor de toekomstige ontwikkeling van Urbanusgronden een anterieure overeenkomst
worden afgesloten waarin de kosten voor het opstellen van de visie worden meegenomen
als verhaalbare kosten. De visie is in de raad van oktober 2020 vastgesteld. Daarnaast
zijn kosten gemaakt voor advies rondom het gezellenhuisproject. De totale kosten van
deze projecten waren tot nu toe € 60.000 en komen ten laste van het resultaat.
Ontwikkellocaties Ouderkerk aan de Amstel (€ 25.000 reserve ruimtelijke
projecten en € 10.000 - incidenteel)
Drie percelen Aart van der Neerweg, Diederick van Haarlemstraat en Polderweg
Ten behoeve van de verkoop en toekomstige ontwikkeling van de percelen
Aart van der Neerweg, Diederick van Haarlemstraat en Polderweg is in 2020 budget
noodzakelijk voor het opstellen van een visie, het laten opstellen van taxatierapporten en
planschadeanalyses.
De totale kosten bedragen hiervoor € 25.000 en zullen ten laste van de 'reserve
projecten' gebracht worden. Uit de verkoop van deze percelen zullen ook inkomsten
gerealiseerd worden. De budgetvraag zal bij verkoop terugvloeien in de reserve
projecten, we verwachten in 2021. De overige opbrengst komt ten goede van het
resultaat. Vooralsnog zijn deze inkomsten niet duidelijk en hier zal in de 1e burap / 2e
nieuwsbrief 2021 op worden teruggekomen.
Perceel Holendrechterweg
Ten behoeve van de verkoop en toekomstige ontwikkeling van het perceel aan de
Holendrechterweg, gelegen tussen De Watergang en de Holendrechterweg 12, is in 2020
budget noodzakelijk voor het opstellen van een taxatierapport en een planschadeanalyse.
De totale kosten bedragen hiervoor € 10.000 en worden ten laste van het resultaat
gebracht. In 2021 is rekening gehouden met een opbrengst van € 300.000.
SPUK aanvraag - tegemoetkoming BTW op sport (€ 13.000 nadeel - incidenteel)
Sinds 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk de BTW op sport af te trekken. De
BTW-lasten op sport kunnen via de SPUK-regeling teruggevraagd worden. Er is totaal
€ 178 miljoen beschikbaar en als het plafond wordt bereikt, zal er na rato worden
uitgekeerd. De gemeente heeft voor 2020 een bedrag van € 67.000 aangevraagd en
€ 54.000 beschikt gekregen (79,97%). Dit betekent een verschil van € 13.000.
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Renovatie sportveld SVO MIP/MOP (€ 20.000 nadeel - Incidenteel)
In december 2019 heeft u ingestemd met de Meerjareninvesterings- en onderhoudsplan
(MIP/MOP) buitensportaccommodaties. De financiele consequenties moesten nog
verwerkt worden in de begroting 2020. Voor dit jaar is € 20.000 nodig voor de renovatie
van een veld bij SV Ouderkerk.

Economie en toerisme

Sail 2020 (€ 40.000 voordeel - incidenteel)
In 2020 is eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen voor de
e
SAIL2020. Door de gevolgen van Corona is de 10 editie van de SAIL niet doorgegaan.
De geraamde voorbereidingskosten zijn voor dit jaar daarom niet gebruikt. Het hiervoor
in de begroting opgenomen budget kan vrijvallen. Zie ook de toelichting op de Corona.

Verkeer, wegen en water

Parkeeropbrengsten (€ 242.000 nadeel - incidenteel)
Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.
Wielrennersomleiding centrum Ouderkerk aan de Amstel (€ 21.000 nadeel incidenteel)
In Ouderkerk aan de Amstel is al lange tijd veel overlast van wielrenners die met hoge
snelheid door de Dorpsstraat rijden richting het zeer populaire recreatieve (fiets)rondje
De Ronde Hoep. In de afgelopen jaren is hier een tijdelijke campagne voor gevoerd. De
overlast is begin 2020, in met name in Coronatijd, verder toegenomen. Daarvoor is in
april 2020, vanuit de noodverordening, een tijdelijke omleidingsroute voor wielrenners
ingesteld rondom de Dorpsstraat om verkeersdrukte te spreiden en spreiding van het
virus tegen te gaan.
De tijdelijke maatregel heeft na een paar maanden geleid tot de bestuurlijke wens
om hier een structurelere draai aan te geven. De nieuwe maatregel bestaat uit een
voorkeursroute via de Vondelstraat. Als wielrenners toch door de Dorpsstraat rijden, zijn
er een drietal wegmarkeringen gemaakt om de snelheid en gedrag van de wielrenners
te beïnvloeden. Er bestaat geen verkeersjuridische regelgeving om alleen wielrenners uit
een straat of gebied te weren, dus worden deze bebording en wegmarkering als passend,
creatief middel gezien. De gemaakte kosten € 21.000 voor advies, bebording, tellingen
enzovoorts zijn niet in de begroting van 2020 opgenomen en worden ten laste gelegd
van de algemene middelen. De andere helft van de kosten worden door de Vervoersregio
gedragen.

Milieu

Opbrengst rioolrechten (€ 94.000 neutraal - incidenteel)
De € 94.000 betreft de financiële verwerking van het amendement op de begroting 2020.
Het betreft een budgetneutrale boeking die via de voorziening riool loopt.
Extra kosten afval (€ 50.000 nadeel - incidenteel)
De mutatie op afval in de programma's Ruimte en Financien geeft per saldo een last van
€ 50.000 welke is toegelicht in het overzicht Corona.
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3.3

Overhevelingen naar begroting 2021

OVERHEVELINGEN PROGRAMMA RUIMTE NAAR 2021
Ruimte

2020

Starterslening

12

Implementatie omgevingswet

65

Ontwikkellocaties Ouderkerk a/d Amstel

-300

ABP woonboten

85

Duurzaamheid

77

Klimaatneutraal 2040 Subsidie Wijkaanpakken

-19

Totaal Ruimte

-80

Wonen en ruimte

Starterslening (€ 12.500)
Besloten is in 2021 van start te gaan met de uitvoering van de starterslening. Het budget
voor rentelast van de starterslening gaat daarmee over naar 2022.
Omgevingswet (€ 65.000)
In de begroting voor 2020 is € 100.000 opgenomen voor de invoering van de
Omgevingswet. Dit bedrag wordt besteed aan kosten die voortvloeien uit het
gezamenlijke programma zoals een bijdrage aan de inhuur van de gezamenlijke
programmamanager, een bijdrage aan de inhuur van een externe adviseur voor het
aanpassen van de werkprocessen en een bijdrage in de kosten voor het aanschaffen van
de benodigde digitale voorzieningen. Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet
is uitgesteld naar 2022, is het budget dat voor 2020 is begroot niet volledig gebruikt.
Het bedrag dat overblijft, wordt in 2021 ingezet voor de implementatie van de
Omgevingswet.
Ontwikkellocaties Ouderkerk aan de Amstel (€ 300.000)
Perceel Holendrechterweg
In de begroting 2020 was rekening gehouden met baten voor de verkoop van dit
perceel. Door te weinig ambtelijke capaciteit hebben we dit pas later in het jaar kunnen
oppakken. De verwachting is nu dat de opbrengsten gerealiseerd gaan worden in 2021.
ABP Woonboten (€ 85.000)
De uitspraak van de rechtbank Amsterdam heeft geresulteerd in een vertraging van
de planning inzake project Woonboten. Budget dat gereserveerd stond voor 2020 zal
daarom worden besteed in 2021 en mogelijk 2022.

Verkeer, wegen en water

Groot Planmatig onderhoud Prins Hendrikstraat (€ 39.000 reserve openbare
ruimte)
De voorbereiding van het project Prins Hendrikstraat-Vondelstraat en Raadhuislaan is
inmiddels gestart maar kan in 2020 niet in zijn geheel worden afgerond. De verwachting
is dat de voorbereiding in het voorjaar is afgerond zodat aansluitend met de uitvoering
hiervan gestart kan worden. De onttrekking van het nog niet gebruikte budget zal in
2021 onttrokken worden uit de reserve Groot Planmatig Onderhoud.
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Objecten station Van der Madeweg en actualisatie beheerplannen (€ 60.000
resp. € 15.000 reserve openbare ruimte)
De gemeente Amsterdam heeft plannen om het gebied rondom het station Van der
Madeweg op te knappen. De gemeente Ouder-Amstel is afhankelijk van de voortgang van
dit project van de gemeente Amsterdam. De planning van de gemeente Amsterdam is
om het gebied in 2022 op te knappen. Het bedrag van € 60.000 wordt hiermee pas aan
de reserve Groot Planmatig Onderhoud onttrokken in 2022 en niet in 2020.
De actualisatie van de beheerplannen openbare ruimte leidt tot een lagere onttrekking
aan de reserve Groot Planmatig Onderhoud van € 15.000.

Milieu

Duurzaamheid (- € 19.000) en (+ € 77.000 )
De volgende bedragen zullen meegenomen worden naar 2021:
• RRE subsidie: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt gaat mee naar volgend jaar.
Dit zal waarschijnlijk uitkomen op een bedrag van € 24.500. Dit betekent dat ook de
bijbehorende subsidie en de investeringsbijdrage van de provincie ter waarde van
€ 19.000 overgeheveld moet worden naar komend jaar. De termijn van de subsidie is
vanwege Corona verlengd tot en met maart 2021.
• Warmtetransitievisie: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt, gaat mee naar
volgend jaar. Dit zal waarschijnlijk uitkomen op € 37.500. Dit project wordt uitgevoerd
in 2020 en 2021. Dit is ook aangegeven in het raadsvoorstel (d.d. 23 april 2020,
nummer 2020/15).
• Wijkaanpak en groepsaankopen: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt, gaat
mee naar volgend jaar. Dit zal waarschijnlijk uitkomen op € 31.500. De wijkaanpakken
konden begin dit jaar niet uitgevoerd worden, vanwege Corona. Inmiddels wordt het
wel weer opgestart in een digitale variant. Dit wordt in 2021 ingehaald.
• Klimaatadaptatie: Dit jaar wordt een begin gemaakt met een lokale strategie en
uitvoeringsagenda. Het bedrag wat overblijft zal overgeheveld moeten worden naar
komend jaar. Dit zal waarschijnlijk uitkomen op € 8.000.

2e Bestuursrapportage 2020

Pagina 27

4 Programma Bestuur, Dienstverlening en
Veiligheid
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4.1

Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Bestuur en communicatie

Communicatie
We verwachten dat het nieuwe communcatieplan eind januari 2021 gereed is. De kosten
voor het opstellen van het communicatieplan vindt plaats binnen de gestelde budgetten.
In de begroting 2021 is nog geen rekening gehouden met een aanvullende budgetvraag
die zou kunnen volgen uit de vaststelling van het communicatieplan.

Veiligheid en openbare orde

Coronacrisis
Sinds maart zorgt de coronacrisis ook in de gemeente Ouder-Amstel voor nieuwe
vraagstukken en vraagt daarom meer inzet van de medewerkers. Er is veel inzet
gepleegd vanuit handhaving op het controleren van inwoners, bezoekers, ondernemers
en locaties. Inwoners en bezoekers vanuit omliggende gemeenten zochten naar ruimte
in Ouder-Amstel door bijvoorbeeld de Ouderkerkerplas te bezoeken en te fietsen in De
Ronde Hoep. Er zijn maatregelen getroffen om de toestroom van bezoekers in deze
gebieden beheersbaar en veilig te houden. En in de zomer is ook inzet gepleegd om
bezoekers van illegale feesten in deze gebieden te weren.
Tijdens deze crisis wordt gewerkt in een opgeschaalde crisisorganisatie, met als hart
het stadhuis van Amsterdam. De burgemeester van Amsterdam is als voorzitter van de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de beslisser in de regio. De burgemeesters in de
regio Amsterdam-Amstelland vergaderen wekelijks over de actualiteiten, problematiek
en toekomstige maatregelen. Deze overleggen worden ambtelijk voorbereid, net als het
vertalen van de maatregelen die zijn genomen naar de lokale situatie. Alle maatregelen
en de noodverordening hebben veel gevolgen voor de horeca, sport, evenementen,
ondernemers en inwoners van iedere gemeente.
Deze inzet leidt in verschillende werkgebieden tot een verhoogde vraag naar capaciteit
en een verhoging van de werkdruk. Zo is er meegedacht met de ondernemers en
sportclubs over de mogelijkheden binnen de geldende maatregelen, en zijn er Tozouitkeringen verstrekt aan hen die dit behoeven. Ook het team communicatie heeft veel
inzet gepleegd rondom het communiceren van de maatregelen en andere woorden van
bemoediging en steun. Vanwege de extra capaciteit die hiervoor gevraagd wordt zullen
er keuzes gemaakt moeten worden in het huidige takenpakket. Ook ten aanzien van
OOV zijn er extra uren ingezet welke wij tot nu toe opgevangen hebben door bestaande
taken niet uit te voeren, we ramen deze extra inzet vanwege Corona op een waarde van
€ 35.000 (dit heeft geen budgetconsequentie). En ook met de verwachting dat deze crisis
nog enige tijd zal aanhouden, zullen de jaarplannen hier op aangepast moeten worden.
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4.2

Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

I/S

3

2020

Salariskosten bestuur

I

-41

Openbare orde en veiligheid

S

-13

Mutatie afschrijvingen 2020

S

-23

Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

-77

Bestuur en communicatie

Aanpassing loonkosten bestuur (€ 41.000 nadeel - structureel)
Voor de beloningsstructuur van een gemeente zijn er categorieën aangebracht gebaseerd
op het aantal inwoners van een gemeente. Bij het bereiken van een inwoneraantal groter
dan 14.000 wordt de beloning van het bestuur aangepast naar een opvolgende categorie
van beloning. Deze beloning wordt met terugwerkende kracht toegekend zodra twee jaar
achtereen per 1 januari het inwoneraantal die grens passeert. De verwachting is dat, net
als per 1 januari 2020, ook per 1 januari 2021 het inwoneraantal van gemeente OuderAmstel groter zal zijn dan 14.000 waardoor de beloning met terugwerkende kracht per
1 januari 2020 aangepast dient te worden. De impact hiervan nemen we nu op in de
2e burap 2020; de impact op de begroting 2021 en volgende jaren is al in de begroting
2021 opgenomen.
Actualisatie kapitaallasten inventaris gemeentehuis (€ 23.000 nadeel - per
saldo budgetneutraal voor het resultaat)
De actualisatie van de kapitaalslasten geeft een mutatie in het programma bestuur en
financiën, per saldo is de mutatie voor het resultaat budgettair neutraal.

Veiligheid

Veiligheid en openbare orde (€ 13.000 nadeel - structureel)
In de 1e burap 2020 is besloten om de post Openbare orde af te romen met een bedrag
van € 13.000. In eerste instantie werd verondersteld dat niet alle toegekende middelen
binnen de budgetten voor Veiligheid en openbare orde noodzakelijk waren. Echter in
de loop van het jaar blijkt dat er binnen dit beleidsveld extra inspanningen zijn verricht
waarvoor kosten zijn gemaakt. Naast de vaste posten voor het Meldpunt Discriminatie en
het Actiecentrum Veiligheid en Zorg, is ook de bijdrage voor het Regionaal Informatie en
Expertisecentrum (ondermijning) geactiveerd en zijn er onverwachte kosten gemaakt in
openbare orde casussen binnen de gemeente.

3

I = Incidenteel, S = Structureel
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Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Controleprotocol

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 isociaaldomein.
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.
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5.1

Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECT PROGRAMMA FINANCIËN
Financiën

I/S

4

2020

September circulaire

I/S

736

Belasting- en overige opbrengsten

I/S

-327

Kosten communicatie en audio visuele middelen

I

-44

Mutatie afschrijvingen 2020

I

23

Scheidingsdepot Duivendrecht

S

-4

Duo+ herverdeling budgetten opleiding, ziekte e.d.

I

-60

Kosten Duo+ inzake KCC

I

-8

Kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken

S

-45

Aansluiting met voorstel afval

I

285

Inburgering

I

-26

Achterstanden archief

I

-20

Mutatie a.g.v. de Meicirculaire 2020

S

Totaal Financiën

-22
488

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering mei circulaire (€ 4.000 voordeel)
Zoals opgenomen in de toelichting op de meicirculaire waren de uitkomsten van deze
e
circulaire te laat beschikbaar om verwerkt te kunnen worden in de 1 burap 2020; de
uitkomsten zijn nu verwerkt in deze 2e burap 2020 (€ 4.000 voordeel voor 2020). De
uitkomsten voor de jaren 2021 en volgende jaren zijn opgenomen in de begroting 2021
(2021 € 157.000; 2022 € 289.000; 2023 € 163.000; 2024 € 70.000).
Administratieve correctie mei circulaire inzake inburgering (nadeel € 26.000)
In 2021 wordt de nieuwe wet inburgering van kracht. Gemeenten krijgen extra taken in
de inkoop van inburgeringstrajecten en de begeleiding van statushouders. Het doel is
optimale participatie door meer maatwerk en sturing vanuit gemeente. Hiertoe is in 2020
budget nodig voor de voorbereiding middels inzet casusregisseur inburgering en voor
uitvoeringskosten.
In de 1ste burap 2020 zijn de kosten 2020 ad € 26.000 rechtstreeks gedekt vanuit de
extra rijksmiddelen die in de meicirculaire zouden worden ontvangen. Dit bedrag had
administratief ten laste van het resultaat moeten lopen, dit wordt nu gecorrigeerd.
Algemene uitkering september circulaire (€ 733.000 voordeel waarvan
€ 494.000 incidenteel inzake Corona)
De septembercirculaire was te laat beschikbaar om opgenomen te worden in de begroting
2021. De uitkomsten van de septembercirculaire worden nu verwerkt in deze 2e burap
2020 waarbij ook de uitkomsten voor de jaren 2021 tot en met 2024 verwerkt zullen
worden in de betreffende jaarschijven (2021 € 215.000; 2022 € 15.000; 2023 € -6.000;
2024 € 6.000).

4
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Vanuit het Rijk is in de septembercirculaire 2020 een reeks aan vergoedingen toegekend
ter compensatie van de impact van de coronamaatregelen en hiermee gepaard gaande
uitgaven. De vergoeding inzake Corona ad € 494.000 wordt met name veroorzaakt
door een compensatie van toeristen- en parkeerbelasting € 246.000, vervallen van de
opschalingskorting € 46.000, vergoeding voor toezicht en handhavingskosten € 36.000
en lokale culturele voorzieningen € 61.000, noodopvangkosten € 26.000, inhaalzorg,
opvangkosten, eigen bijdragen Wmo Sociaal Domein € 35.000, buurt- en dorpshuizen
€ 11.000. Zie ook de tabel die is opgenomen onder "Corona".
De overige toekenning in de septembercirculaire ad € 239.000 bestaat met name uit
vergoedingen in verband met wijzigingen in uitkeringsfactoren en vergoedingen in
verband met activiteiten op het gebied van participatie, inburgering en begeleiding van
statushouders.
Belastingopbrengsten (€ 224.000 voordeel - structureel en € 67.000 voordeel incidenteel)
Bij het opstellen van de begroting 2020 was het uitgangspunt een ozb opbrengst
evenredig aan de verwachte toename van de woz waarden woningen. Voor de nietwoningen zijn we uitgegaan van 2% waarde toename en is het tarief aangepast om de
gewenste toename van de ozb opbrengst te kunnen realiseren. De feitelijke toename van
de WOZ waarden voor niet-woningen laten nu een hoger dan verwachte toename zien.
Hierdoor realiseren we een hogere opbrengst onroerende zaakbelasting dan verwacht.
Tevens realiseren we incidenteel nagekomen baten uit voorgaande jaren ad € 67.000.
Aan structurele extra baten realiseren we € 224.000 welke in de begroting 2021 en
volgende jaren reeds is opgenomen.
Toeristenbelasting (€ 425.000 nadeel - incidenteel)
Zie voor een toelichting het onderdeel Programma Financiën "corona-impact op uitgaven
en inkomsten".
Reclamerechten (€ 33.000 nadeel - incidenteel)
In 2020 is het nog niet gelukt om reclamemasten te plaatsen. De gebudgetteerde
opbrengsten aan reclamerechten 2020 kunnen we niet realiseren.
Doorberekende kosten (€ 30.000 nadeel - structureel)
In de begroting wordt rekening gehouden met een bate onder de overige belastingen
welke we jaarlijks niet realiseren. We stellen voor deze post structureel te verlagen.
Extra kosten communicatie (€ 40.000 nadeel - incidenteel)
Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Corona impact.
Extra audio visuele middelen (€ 4.000 nadelig - incidenteel)
Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Corona impact.
Voorziening oninbare debiteuren (€ 130.000 nadelig - incidenteel)
Zie voor een nadere toelichting op de toevoeging aan de voorziening oninbare debiteuren
ook de toelichting die is opgenomen onder de coronaposten.
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Overhead

Actualisatie kapitaallasten inventaris gemeentehuis (€ 23.000 voordeel - per
saldo budgetneutraal voor het resultaat)
De actualisatie van de kapitaalslasten geeft een mutatie in het programma bestuur en
financiën, per saldo is de mutatie voor het resultaat budgettair neutraal.
Scheidingsdepot Duivendrecht (€ 4.000 neutraal - structureel)
De kosten voor het scheidingsdepot nemen licht toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door onderhouds- en schoonmaakkosten. Het benodigde budget hiervoor is overgeheveld
vanuit het budget Plantsoenen, programma ruimte.
Archief (€ 20.000 nadeel - incidenteel)
De archiefinspectie van de Provincie heeft op basis van haar toezichthoudende taak, net
als bij de overige DUO-organisaties, een controle uitgevoerd op fysiek archief in 2016. De
controle heeft geleid tot een aantal aanbevelingen en verbeterpunten die projectmatig in
2017, 2018 en 2019 zijn opgepakt.
De afronding van dit project in 2019, noodzakelijk vanwege het nieuwe project in het
kader van IBT en de controle op digitaal archief vanaf 2021, bleek niet mogelijk. Het
in de begroting van 2019 toegekende laatste deel van het budget is niet gebruikt.
Een deel van deze werkzaamheden kon voor een bedrag ad € 20.000 helaas niet in
2019 plaatsvinden; de leverancier van de gewenste zuurvrije materialen kon deze niet
tijdig leveren waarmee deze opdracht is verschoven naar 2020. Abusievelijk is het
budget van 2019 niet overgeheveld naar 2020 en vindt de aanvraag voor budget nu
plaats. De uitvoering van de opdracht vindt plaats door derden die met de zuurvrije
materialen (dozen/bindingsmateriaal e.d.) zorgdragen voor het beheer en het afstoten
van ons archief naar het Stadsarchief van Amsterdam. Hiermee voldoen we aan onze
archiefverplichting.

Duo+ bijdragen

Duo+ bijdrage (€ 60.000 nadeel - incidenteel en € 45.000 nadeel - structureel)
In de 2e voortgangsrapportage/2e begrotingswijziging Duo+ 2020 vindt een herverdeling
plaats van de budgetten opleiding, ziekte en dergelijke over de afdelingen. Middels de
gewijzigde verdeling van deze kosten vindt de toerekening aan de DUO-gemeenten
eerlijker plaats. Voor de bedrijfsvoeringskosten betreft het een verlaging van de kosten
met circa € 106.000. Voor de afdeling burger houdt het een verhoging in van circa
€ 101.000 en circa € 8.000 betreft extra corona uitgaven door het KCC welke verwerkt is
onder sociaal domein, voor de afdeling buurt circa € 30.000.
Binnen bedrijfsvoering zijn er voor een bedrag van circa € 45.000 extra uitgaven in het
kader van Corona, dit om het thuiswerken te kunnen faciliteren. We verwachten dat
deze structureel zijn. Zie hiervoor de toelichting op de coronaposten. Voor de staffunctie
is het nodig een aanvulling van onder andere het adviesbudget, inhuur ondersteuning
directie en een toevoeging aan de voorziening frictiekosten bij uitdiensttreding, totaal
circa € 50.000 nadelig, welke incidenteel van aard zijn.
Binnen afdeling buurt verlagen de uitgaven met circa € 25.000 in verband met lagere
uitgaven aan een boventallig medewerker.
Voor handhaving is inzake de coronamaatregelen rekening gehouden met extra uitgaven
van circa € 40.000 welke verwerkt zijn in de post handhaving onder programma Ruimte.
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Corona

Corona - impact op uitgaven en ontvangsten
Coranacrisis
Sinds maart van dit jaar heeft onze gemeente een crisisorganisatie ingericht om alle
vraagstukken die in relatie tot de coronacrisis en de landelijke en regionale maatregelen
te bespreken en uit te voeren. De burgemeester is de voorzitter van dit overleg en verder
is de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd op de gebieden: veiligheid, handhaving,
zorg, sport en cultuur, onderwijs, economie en communicatie.
Bij de uitwerking van de noodverordening en vragen vanuit de samenleving dienen zich
veel vraagstukken aan over interpretatie en uitleg van de maatregelen waarover wij
als gemeente zoveel mogelijk duidelijkheid willen hebben richting onze inwoners en de
gemeenteraad.
De gemeenteraad en onze inwoners worden met regelmaat op de hoogte gehouden over
de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen en gevolgen van de coronacrisis. Vanuit
het crisis beraad wordt veelal ook direct contact onderhouden met direct betrokken
partijen zoals onze ondernemers, scholen en verenigingen.
De crisisorganisatie vraagt om veel extra inzet en capaciteit van de ambtelijke
organisatie. Voor een deel is extra capaciteit ingehuurd zoals bij handhaving in de
verwachting dat dit deels ook door het Rijk gecompenseerd gaat worden. Op andere
onderdelen is er geen extra capaciteit ingezet.
Rechtmatigheid - risico op onrechtmatigheid
De coronacrisis geeft voor veel zorgaanbieders en subsidiepartners financiële
onzekerheid. Als gevolg van de maatregelen bestaat er een risico dat zij hiermee niet
kunnen voldoen aan de eisen voor de rechtmatigheid met betrekking tot de leveringen.
In bepaalde gevallen kan dit leiden tot lagere subsidievaststelling dan wel betalingen.
Voor een continuering van de dienstverlening/zorg is de gemeente afhankelijk van
deze partijen. Ook vanuit het Rijk wordt erkend dat voor de continuering van zorg een
stabiele financiële basis nodig is voor deze partijen. Op dit moment wordt, vooruitlopend
op de Jaarstukken 2020, zowel landelijk, als regionaal en lokaal bezien hoe eventuele
knelpunten met betrekking tot de rechtmatig bij de Jaarstukken voorkomen kunnen
worden, dan wel kunnen worden rechtgetrokken. Echter, de complexiteit hiervan maakt
dat het op dit moment onzeker is of bij de controle van de Jaarstukken aan de eisen van
de rechtmatigheid kan worden voldaan.
Uitgaven als gevolg van corona
Als gevolg van de coronacrisis worden gemeenten geconfronteerd met extra kosten.
Het Rijk heeft toegezegd gemeenten te compenseren voor de deze extra uitgaven. We
zien echter dat we vanuit het Rijk niet volledig gecompenseerd worden. De uitgaven
a.g.v. Corona zijn bij het opstellen van de 2e burap 2020 nog niet volledig in beeld,
de coronamaatregelen zijn ten tijde van het opstellen van de 2e burap nog steeds
onderhevig aan wijzigingen.
De uitgaven als gevolg van Corona hebben we per programma in beeld gebracht.
Het betreft de inzet met budgettaire consequenties, de inzet zonder budgettaire
consequenties (bijvoorbeeld ambtelijke inzet) is hierin niet opgenomen:
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PROGRAMMA SOCIAAL
Wmo:
MEE ondersteuning € 10.000
De coronacrisis heeft bij MEE cliëntondersteuning geleid tot een toename van de
werkzaamheden. Er is een hogere instroom van cliënten met hulpvragen door Corona.
Tevens kunnen bestaande cliënten moeilijker uitstromen naar hulpaanbod van andere
zorgpartijen. Hierdoor is het budget voor 2020 niet toereikend en is een extra bedrag van
€ 10.000 incidenteel nodig.
Inkomsten eigen bijdrage WMO € 15.000
Met de invoering van de Coronamaatregelen heeft het Rijk besloten dat cliënten die in
de maanden mei en juni 2020 geen of verminderd ondersteuning ontvangen van de
gemeente hiervoor geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Als gevolg hiervan verwachten
we dat de inkomsten uit eigen bijdragen in 2020 € 15.000 lager zullen uitvallen. De
gemeente Ouder-Amstel ontvangt hiervoor een compensatie van het Rijk van € 11.261
zoals blijkt uit de septembercirculaire.
Werk en inkomen:
Coronabijdrage Rijk aan WSW € 12.205
Het kabinet heeft in het aanvullende compensatiepakket coronacrisis bepaald dat er
geld beschikbaar wordt gesteld voor het opvangen van de exploitatietekorten van
de Sociale Werkbedrijven. Voor Ouder-Amstel betekent dit dat wij € 12.205 extra
ontvangen aan Rijksbijdrage Wsw. Dit bedrag zal, conform de afspraken vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling, worden doorbetaald aan AM match.
BUIG extra uitgaven € 105.000 en reïntegratiekosten € 30.000
Het BUIG-budget (budget bijstandsuitkeringen) wordt een tekort van € 105.000
verwacht. Dit is het gevolgen van het stijgen van het aantal uitkeringen met 11 van
153 naar 164. Deze stijging is een direct gevolg van de coronacrisis. Conform de trend
tot maart van dit jaar was juist een afname van het aantal uitkeringen begroot. De
verwachting is dat wij ook in de komende jaren een stijging gaan zien van het aantal
bijstandsuitkeringen naar aanleiding van de corona-effecten tussen de 10% en 25%
Samen met Duo+ is gekeken hoe de hoge instroom aan bijstandsgerechtigden het snelst
weer naar beneden kan worden gebracht. Uiteindelijk heeft het college besloten om extra
capaciteit in te zetten op de bemiddeling naar werk. Hoe korter mensen in de uitkering
zitten, hoe lager de uitgaven uit het BUIG-budget zijn. De kosten van deze tijdelijke
extra capaciteit kunnen leiden tot een overschrijding van het re-integratiebudget met
maximaal € 30.000.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo),
verstrekkingen en uitvoeringskosten neutraal (totale omvang regeling
€ 2.507.400)
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van
de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de
maatregelen tegen het COVID-19 virus. Het voorziet in een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen
als gevolg van de coronacrisis op te vangen. In totaal zijn zo’n 540 aanvragen
levensonderhoud en bedrijfskapitaal toegekend. Dit aantal zal verder oplopen omdat Tozo
3 nu in werking is getreden. De totale kosten voor levensonderhoud worden geschat op
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€ 1.850.000, de totale kosten voor bedrijfskapitaal worden geschat op € 400.000. De
regeling wordt bekostigd vanuit het Rijk, zowel voor wat betreft de verstrekkingen als
ook de uitvoeringskosten. Het betreft hier dus een (in principe) neutrale mutatie.
De hoogte van de vergoeding voor de uitvoering is inmiddels bekend, € 450 voor een
besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een bedrijfskrediet.
Op basis van beide bovenstaande aanvragen is de verwachting dat er circa 530 besluiten
worden genomen. Afgerond betekent dit een vergoeding door het Rijk van € 257.400 aan
uitvoeringskosten. Deze vergoeding wordt doorbetaald aan Duo+, die verantwoordelijk is
voor de uitvoering van de regeling.
De controle van het recht op uitkering in het aanvraagproces is omwille van de snelheid
beperkt. Dat is een logisch gevolg van de aard en doelstelling van de regeling. Het Rijk
is met nadere regels gekomen voor controles achteraf op uitkeringen en kredieten.
Het behandelen van Tozo aanvragen was en is weliswaar een hele klus maar er zijn
nog veel andere taken die verband houden met de uitvoering van de Tozo en deze
werkzaamheden zullen doorlopen in 2021 (en verder). Denk hierbij aan: nadere controles
recht op uitkering, het beheer van de voorzieningen (wat nog jaren kan doorlopen),
terugvordering, incasso, (debiteuren)administratie, kwaliteitszorg en (interne en externe)
controles. Voorgesteld wordt om de in 2020 niet bestede gelden over te hevelen naar
2021.
Overige PM posten Wmo en onderwijs
Op basis van de rijksmaatregelen waren we als gemeente verplicht om de leveranciers
voor Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer, naast de vergoeding van verreden ritten ook
nog eens 80% van de niet-verreden ritten aan de vervoerder te compenseren. In de
periode maart tot september is daarom een bedrag van € 114.600 aan de vervoerder van
het Wmo-vervoer vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten. Aan de vervoerder
van het Leerlingenvervoer is in de periode van half maart tot 1 juni een bedrag van
€ 22.200 vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten.
Gecontracteerde aanbieders van Hulp bij het huishouden en Wmo-begeleiding hebben
als gevolg van de coronamaatregelen niet alle zorg kunnen leveren of hebben zorg in
aangepaste vorm geleverd. Ook hebben inwoners aangegeven dat zij tijdelijk geen
ondersteuning wensen te ontvangen als gevolg van deze maatregelen. Deze mindere
omzet heeft grote gevolgen voor de continuïteit van de gecontracteerde aanbieders. Op
15 april 2020 heeft de VNG uitgewerkt hoe gemeenten kunnen voorzien in continuïteit
van financiering van zorgaanbieders ten tijde van de coronacrisis. Op basis hiervan
heeft het college ingestemd met vergoeden van een gegarandeerde omzet in de periode
van 23 maart 2020 tot en met 1 juli 2020. Deze omzetgarantie is gebaseerd op de
productieverantwoording van de aanbieder over 2019. Een verrekening vindt plaats op
het moment dat er meer gefactureerd is (in het kader van de gegarandeerde omzet), in
verhouding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze afspraken zijn geheel in lijn met
de landelijke afspraken hierover. Begin 2021 kan op basis van de eindverantwoording
2020 verrekening plaatsvinden. Verwachting is dat de uitgaven als gevolg van deze
omzetgarantie niet hoger zijn dan de hierboven toegelichte aanpassing van de begroting
voor de onderwerpen Hulp bij het huishouden en Wmo-begeleiding.
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Door het volgen van de maatregelen van het RIVM kunnen er meerkosten (zijn)
ontstaan bij de gecontracteerde aanbieders. Hiertoe hebben het Rijk en VNG een format
opgeleverd welke gebruikt kan worden om de meerkosten te declareren bij de gemeente.
De periode waarover meerkosten kunnen worden gedeclareerd loopt van 1 maart tot en
met 31 december 2020.
Sport, cultuur en recreatie:
Mogelijkheid aanvraag extra subsidie € PM
Het college heeft in juni 2020 een besluit genomen het Amstelbad een toezegging te
doen voor een eventuele aanvullende subsidie in 2020 van maximaal € 25.000 als gevolg
van gederfde inkomsten door corona-effecten. Deze beslissing moest op zeer korte
termijn genomen worden, omdat het Amstelbad anders niet open kon gaan. Mocht het
Amstelbad een beroep doen op deze mogelijkheid, zal dit een overschrijding van het
budget betreffen. Tot op heden is er nog geen beroep gedaan op deze mogelijkheid.
Inkomstenderving huur € 10.000 mede afhankelijk van uiteindelijke toekenning
TVS regeling
Na het afkondigen van de maatregelen halverwege maart 2020, hebben de Bindelwijk
en het Dorpshuis hun deuren gesloten. Vanaf 1 juli 2020 was het weer mogelijk om
binnen te sporten. Gedurende de periode dat de accommodaties dicht waren, heeft
de gemeente ongeveer € 32.000 aan huurinkomsten misgelopen. Hiervan is € 22.000
teruggevraagd via de TVS-regeling (tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties). De
twee voetbalverenigingen betalen jaarlijks een vast huurbedrag. Via de TVS-regeling
was het ook mogelijk om de huur voor een kwartaal voor de buitensportaccommodaties
aan te vragen. Voor SVO en CTO samen bedraagt dit € 14.000. In totaal is er € 36.000
aangevraagd bij de TVS-regeling, waarbij het in februari 2021 duidelijk wordt hoeveel de
gemeente van dit aangevraagde bedrag uitgekeerd krijgt. Bij volledige vordering van het
aangevraagde bedrag, zou de derving in totaal € 10.000 betreffen.
PROGRAMMA RUIMTE
Extra handhavingskosten € 129.000
Vanwege coronamaatregelen moeten we extra handhaving inzetten. Voor Ouder-Amstel
betekent dit extra inzet voor handhaving en verkeersregelaars voor een bedrag van
€ 65.000. In verband met Corona is er binnen het team VTH ook extra ingezet op
handhaving voor beide gemeenten (Ouder-Amstel en Uithoorn), het aandeel voor OuderAmstel hierin ramen we op € 40.000. Daarnaast komt het team niet toe aan reguliere
taken door de Covid waardoor extra inhuur bij Vergunningen noodzakelijk is en een
extern adviesbureau ingehuurd moet worden om de werkprocessen te optimaliseren voor
€ 16.300. Voor de BOA's zijn extra faciliterende zaken nodig gebleken zoals portofoons,
uniformen et cetera. Hiervoor is € 7.700 benodigd.
Extra afvalkosten € 50.000
De kosten voor afval vallen in 2020 hoger uit dan begroot. De oorzaak hiervan is
dat de inwoners vanaf half maart het advies kregen zo mogelijk thuis te blijven.
Inwoners produceerden meer afval door thuis te zijn in plaats van bijvoorbeeld op
het werk, de sportclub, et cetera en deden veel internetbestellingen met bijbehorend
verpakkingsafval. Mede door het vele thuis zijn ontstond veel (grof)vuil en grof tuinafval
van inwoners die tijd hadden om huis, zolder, schuur en/of tuin op te ruimen. Daarnaast
waren kringloopwinkels in de omgeving gesloten.
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De milieudepots hebben vanaf maart een bezoekersstijging van ongeveer 25%.
Ondergrondse containers moesten vaker geleegd worden en er waren meer
bijplaatsingen (afval naast de containers). Uiteraard bracht dit kosten en extra personele
inzet met zich mee. De personele kosten worden met Duo+ verrekend, in samenhang
met de extra personele inzet op andere vakgebieden.
Qua afval zagen we na de eerste crisisweken de problematiek wat verminderen, maar
niet geheel verdwijnen. Het thuiswerken is inmiddels voor een deel ingeburgerd. Het
effect hiervan is doorberekend in de meerjarenbegroting vanaf 2021.
Voor 2020 waren de ‘Coronakosten’ niet te voorzien. Ook is nog niet bekend of en in
hoeverre het Rijk gemeenten hiervoor gaat compenseren. Op aandringen van de VNG
komt er eind 2020 een landelijk onderzoek. Vooralsnog brengen we de extra kosten
van € 50.000 ten gevolge van Corona over het jaar 2020 ten laste van het resultaat.
Normaliter lopen deze extra uitgaven via de voorziening afvalstoffen, daar het corona
kosten betreffen en we hier compensatie op verwachten vanuit het Rijk zijn deze in 2020
ten laste van het resultaat gebracht. De opbrengsten zijn nog niet geraamd, deze kunnen
we qua omvang nog niet duiden.
Corona heeft het thuiswerken bevorderd. Thuiswerken heeft impact op de afvalstromen;
er vinden meer ledigingen plaats en er is extra inzet geweest om het brengen van
afval bij de afvalbrengstations in goede banen te leiden. De extra kosten ramen we op
€ 50.000.
Parkeren € 242.000
We verwachten dat de parkeeropbrengsten achterblijven door het vele thuiswerken
met circa 50%; derhalve een verlaging van de opbrengsten met € 252.000. De hiermee
samenhangende kosten zullen eveneens lager zijn, we ramen een verlaging van de
parkeerkosten met € 10.000.
Sail 2020 € 40.000
De Sail is in 2020 door Corona definitief niet doorgegaan. Dit betekent dat het
gebudgetteerde bedrag van € 40.000 vrijvalt.
PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID
Burgerzaken € 8.000
Het KCC/burgerzaken heeft, voor het opvangen van extra klantvragen die verband
houden met de coronacrisis, extra menskracht ingehuurd. De inschatting is dat het
aandeel in deze extra kosten 2020 voor Ouder-Amstel uitkomen op € 8.000.
Extra communicatiekosten € 40.000
Extra communicatiekosten die verband houden met de communicatie omtrent
coronamaatregelen, onder andere in de plaatselijke krant, geven een budgetclaim van
€ 40.000.
Extra audiovisuele middelen € 4.000
De andere werkwijze die door de coronamaatregelen is ingegeven, zorgt voor extra inzet
van audiovisuele middelen voor de gemeenteraad hetgeen een budgetoverschrijding
teweegbrengt van € 4.000.

2e Bestuursrapportage 2020

Pagina 40

PROGRAMMA FINANCIËN
Toeristenbelasting € 425.000
Het aantal overnachtingen binnen de gemeentelijke grenzen van gemeente Ouder-Amstel
wordt negatief beïnvloed door de coronamaatregelen en daardoor een daling te zien
geven. We verlagen de opbrengst met 70% in 2020. Door het Rijk is in de algemene
uitkering een vergoeding voor de niet te realiseren opbrengst toeristenbelasting verstrekt
voor drie maanden, dit is echter niet afdoende om de verlaging van de opbrengst
toeristenbelasting te kunnen compenseren.
Voorziening oninbare debiteuren € 130.000
De invorderingsmaatregelen zijn, in verband met de coronamaatregelen, vertraagd
waardoor de invorderingsacties drie maanden later starten dan gebruikelijk. De
impact van Corona is op veler terreinen merkbaar; we houden er rekening mee
dat niet alle inkomsten onroerend zaakbelasting wordt ontvangen. We stellen voor
de voorziening voor oninbaarheid te verhogen met circa 2,5% van de verwachte
onroerendezaakbelasting voor 2020, derhalve houden we rekening met een extra last
van € 130.000.
Extra kosten automatisering € 45.000
Het thuiswerken is met voorrang ingeregeld om de dienstverlening van onze gemeente
zoveel mogelijk ongewijzigd te kunnen voortzetten, ondanks de beperkingen die Corona
hierop heeft. De afdeling I&A heeft met voorrang het thuiswerken ingeregeld en mogelijk
gemaakt; de thuiswerkomgeving vergt extra inzet op het gebied van veilige verbindingen
en ook intensivering van het dataverkeer. De extra uitgave voor Ouder-Amstel bedraagt
€ 45.000 voor het jaar 2020. Wij verwachten dat de wijze van werken, waarbij er sprake
kan zijn van hybride vormen en mogelijkheden om vanuit huis te kunnen werken,
gehandhaafd zullen worden.
Vergoedingen en uitgaven Corona
Vanuit het Rijk is in de septembercirculaire 2020 een aantal vergoedingen toegekend ter
compensatie van de impact van de coronamaatregelen en de hiermee gepaard gaande
uitgaven. De vergoeding (baten) bedraagt ruim € 494.000 welke is opgenomen in de
tabel "Overzicht Corona uitgaven en ontvangsten 2020".
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Overzicht Corona uitgaven en ontvangsten 2020
Corona, lasten en baten 2020

Lasten

Baten

Saldo

Sociaal
MEE Cliëntondersteuning

10.000

-

-10.000

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

15.000

11.000

-4.000

Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015

-

7.000

7.000

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

-

17.000

17.000

Vrijwilligersorganisaties Jeugd

-

6.000

6.000

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

-

26.000

26.000

12.000

12.000

-

105.000

-

-105.000

Inzet extra capaciteit op de bemiddeling naar werk

30.000

-

-30.000

Inkomstenderving huur

10.000

-

-10.000

-

11.000

11.000

WSW exploitatietekorten
BUIG

Buurt- en dorpshuizen
Lokale culturele voorzieningen
Totaal Sociaal

-

60.000

60.000

182.000

150.000

-32.000

129.000

36.000

-93.000

50.000

-

-50.000

Ruimte
Toezicht en handhaving
Kosten afval
Parkeerbelasting

242.000

94.000

-148.000

Totaal Ruimte

421.000

130.000

-291.000

Verkiezingen 2020 en 2021

-

15.000

15.000

Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

-

15.000

15.000

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Financiën
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)
Toeristenbelasting
Kosten communicatie i.v.m. corona
Kosten audio visuele middelen

-

46.000

46.000

425.000

152.000

-273.000

40.000

-

-40.000

4.000

-

-4.000

130.000

-

-130.000

8.000

-

-8.000

Kosten Duo+ inzake handhaving

40.000

-

-40.000

Extra kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken

45.000

-

-45.000

692.000

198.000

-494.000

1.295.000

493.000

-802.000

Voorziening oninbare debiteuren
Kosten Duo+ inzake KCC

Totaal Financiën
Totaal corona
Compensatie corona overige

Lasten

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo)

2.507.000

Totale corona impact op uitgaven en ontvangsten

Baten

Saldo

2.507.000

-

2.507.000 2.507.000

-

Het betreft de inzet met budgettaire consequenties, de inzet zonder budgettaire
consequenties (bijvoorbeeld ambtelijke inzet) is hierin niet opgenomen.
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6 Overzicht mutaties met saldo effect
De voor- en nadelen uit deze 2e burap 2020 worden in onderstaand overzicht per
programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen zijn niet opgenomen in dit
overzicht.
Sociaal

I/S

5

2020

Wmo

I/S

-235

Jeugd

I/S

-845

Sport, cultuur en recreatie

I

-10

Algemene maatschappelijke voorzieningen

I

-34

Gezondheid

I

-13

Werk en inkomen

I

172

Onderwijs

S

-15

Totaal Sociaal
Ruimte

-981
I/S

6

2020

Planschade mbt beheersverordening Rondehoep

I

-69

Kosten handhaving

I

-129

Bijdrage woon en toezichthouder

I

-21

Ouderkerk Centrum

I

-70

Project Schoolweg Noord

I

-60

Sail 2020

I

40

Aanpassing Inkomsten parkeren a.g.v. het Coronavirus

I

-242

Tijdelijke omleidingsroute voor wielrenners

I

-21

Mutatie afschrijvingen 2020

S

8

Mutatie beheerplannen 2020

I

6

Scheidingsdepot Duivendrecht

S

4

Bijstelling riool en afval

I

-2

Ontwikkellocaties Ouderkerk a/d Amstel

I

-10

SPUK aanvraag - tegemoetkoming BTW op sport

I

-13

Renovatie onderhoudsplan (MIP/MOP) sportnota 2017-2024 SVO 2020

I

-20

Mutaties n.a.v. actualisatie BOR

I

-47

Aansluiting met voorstel afval

I

-335

Totaal Ruimte
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

-981
I/S

7

2020

Salariskosten bestuur

I

-41

Openbare orde en veiligheid

S

-13

Mutatie afschrijvingen 2020

S

-23

Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

5
6
7

-77

I = Incidenteel, S = Structureel
I = Incidenteel, S = Structureel
I = Incidenteel, S = Structureel
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Financiën

I/S

8

2020

September circulaire

I/S

736

Belasting- en overige opbrengsten

I/S

-327

Kosten communicatie en audio visuele middelen

I

-44

Mutatie afschrijvingen 2020

I

23

Scheidingsdepot Duivendrecht

S

-4

Duo+ herverdeling budgetten opleiding, ziekte e.d.

I

-60

Kosten Duo+ inzake KCC

I

-8

Kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken

S

-45

Aansluiting met voorstel afval

I

285

Inburgering

I

-26

Achterstanden archief

I

-20

Mutatie a.g.v. de Meicirculaire 2020

S

Totaal Financiën
Totaal Programma's

8

-22
488
-1.551

I = Incidenteel, S = Structureel
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7 Overzicht overhevelingen naar 2021
De overhevelingen naar 2021 uit deze 2e burap 2020 worden in onderstaand overzicht
per programma weergegeven.
Sociaal

2020
-

Totaal Sociaal

Ruimte

-

2020

Starterslening

12

Implementatie omgevingswet
Ontwikkellocaties Ouderkerk a/d Amstel

65
-300

ABP woonboten

85

Duurzaamheid

77

Klimaatneutraal 2040 Subsidie Wijkaanpakken

-19

Totaal Ruimte

-80

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

2020
-

Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Financiën

2020
-

Totaal Financiën
Totaal Programma's
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8 Resultaat na begrotingswijzigingen
In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven waarin
opgenomen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting en de overhevelingen
naar begroting 2021:
Resultaat na begrotingswijziging

Primitief

Wijziging
1e burap

Wijziging Bijgestelde
2e burap Begroting

Sociaal
Lasten
Baten
Totaal Sociaal

-13.139

-802

-3.825

-17.766

3.530

44

2.844

6.418

-9.608

-758

-981

-11.348

-10.906

-307

-1.570

-12.783

9.157

305

485

9.947

-1.750

-2

-1.085

-2.836

-2.840

-126

-29

-2.995

565

-25

-23

518

-2.275

-151

-52

-2.477

Ruimte
Lasten
Baten
Totaal Ruimte
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Lasten
Baten
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Financiën
Lasten

-7.200

-58

-3

-7.260

Baten

20.893

866

491

22.249

Totaal Financiën

13.693

808

488

14.988

60

-102

-1.631

-1.673

Saldo van de begroting
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9 Investeringsbegroting
In onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen voor 2020.
Kredieten

Wijziging
1e burap

Primitief

Wijziging
2e burap

Overige

Bijgestelde
Begroting

9

Modernisering en vervanging 3
strooiers

-

140

-

-

140

Aanschaf Ford auto's

-

50

-50

-

-

50

-

-50

-

-

-

132

-1

-

131

Aanschaf Ford auto's 2020
Vervanging inventaris
gemeentehuis
Bijdrage brug
Koninginnebuurt
Koninginnebuurt - vervangen
riool

-

145

-145

-

-

659

-630

-14

-

15

-

-

-300

340

40

15

-

-9

-

6

Sluisplein 2020

-

-

-

-

-

Sluisplein riool

Sluisplein

-

-

-50

50

-

Rijksstraatweg - Veilige schoolthuisroute

132

-

-132

-

-

Rijksstraatweg - fietspad

595

-

-590

-

4

-

-

-95

126

31

Polderweg Achterdijk

276

-

-276

-

-

Vervangen armaturen 2020

100

-

-

-

100

-

80

-80

-

-

1.825

1.178

-2.262

-741

-

Satellietbaan/Astronautenweg bijdrage

-

-

-

25

25

Amstelbrug - vervangen
persleiding

-

-

-

35

35

Zonnehof - vervangen DWA riool

-

-

-

25

25

Zonnehof - vervangen HWA riool

-

-

-

25

25

Smient - renovatie gemaal

-

-

-

45

45

Begoniastraat - riool

-

-

-25

25

-

Rijksstraatweg - vervangen riool

Investering speeltoestellen 2020
GRP 2020

Meidoornstraat - renovatie
gemaal

-

-

-

45

45

Diftar

1.200

-

-1.200

-

-

Totaal

4.852

1.094

-5.280

-

667

Aanschaf voertuigen team Dagelijks onderhoud (€100.000)

De levering van twee auto’s voor de medewerkers van de buitendienst zal niet meer
plaatsvinden in 2020 maar begin 2021.

9

Deze investeringen zijn middels technische wijzigingen in de administratie verwerkt.
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Koninginnenbuurt (€ 14.000)

Door onder andere het intensieve inspraakproces en de nadelen van de Covid-19
pandemie die het werken op afstand met zich mee heeft gebracht, loopt de voorbereiding
vertraging in de planning op. De aangegane verplichting van € 14.000 voor 2020 zal in
2021 nodig zijn en is budget neutraal omdat deze later uit de reserve openbare ruimte
wordt onttrokken.

Sluisplein (€ 9.000)

Door het uitblijven van de anterieure overeenkomst met de eigenaar van de Jumbo is de
voorbereiding voor het opnieuw inrichten van dit gebied niet gestart. De verwachting is
dat de voorbereiding in het voorjaar van 2021 kunnen plaatsvinden.

Rijksstraatweg (€ 591.000)

De voorbereidingsfase van dit project loopt door het intensieve inspraak proces
en de nadelige gevolgen van het niet samen mogen komen in verband met de
coronamaatregelen uit de oorspronkelijke planning. De verwachting is dat met de
uitvoering in het tweede kwartaal 2021 gestart kan worden. Het budget wordt daarom
niet dit jaar onttrokken aan de reserve Openbare Ruimte maar in 2021.

Veilige school-thuis routes Rijksstraatweg (€ 132.000)

De uitvoering van de voorgestelde verkeersmaatregelen zijn gekoppeld aan de uitvoering
van de herinrichting van de Rijksstraatweg. Deze loopt door het intensieve inspraak
proces en de nadelige gevolgen van het niet samen mogen komen in verband met
de coronamaatregelen uit de oorspronkelijke planning. De verwachting is dat met de
uitvoering van het project in het tweede kwartaal 2021 gestart kan worden. Het budget
wordt daarom niet dit jaar onttrokken aan de reserve Openbare Ruimte maar in 2021.

Polderweg /Achterdijk en Rondehoep Oost (€ 276.000)

De gemeente en Waternet zijn samen bezig met het oplossen van de in gebruikgenomen
grond rondom de woonboten in dit gebied. Aansluitend kan Waternet de
dijkverhogingsplannen uitvoeren waarna de reconstuctie van de weg opgepakt wordt.
In afwachting van het resultaat van dit proces met bewoners kan het werk nog niet
uitgevoerd worden. De verwachting is dat eind 2021 Waternet met de uitvoering van het
dijkplan kan beginnen.

Vervangen speeltoestellen (€ 80.000)

In 2020 was gepland om drie speelplekken in Ouder-Amstel opnieuw in te richten. Het
renoveren van de speelplekken komt voort uit de Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026.
Een belangrijk onderdeel van het renoveren van de speelplekken is het doorlopen van
een participatietraject. Helaas hebben we vanwege de coronacrisis het participatietraject
nog niet kunnen starten. Voorgesteld wordt daarom om de renovatie van de drie
speelplekken te verplaatsen naar 2021. Het beschikbare budget, € 80.000, schuift dan
mee naar 2021. Ook de renovaties die gepland staan voor de jaren daarna schuiven
steeds een jaar door.

Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2020 (€ 2.732.000)

Door onder andere het intensieve inspraakproces en de coronamaatregelen, die
het werken op afstand met zich mee heeft gebracht, loopt de uitvoering van de
rioolvervanging in de Koninginnenbuurt en Rijksstraatweg vertraging in de planning op.
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Van het vrijgevallen budget van de uitgestelde investeringen wordt € 2 miljoen
overgeheveld naar de volgende planperiode van het GRP in 2023. Bij het opstellen
van het volgende GRP worden vervangingsinvesteringen herijkt in een nieuwe
meerjarenplanning. Het resterende budget van € 731.721 wordt overgeheveld naar 2021
en toegevoegd aan het budget vervangingsinvesteringen 2021.

Amstelbrug (€145.000)

Het project vervanging Amstelbrug (brug Ouderkerk) ligt op dit moment nog steeds
stil, de reden daarvan is dat een klein maar essentieel deel van de gronden die nodig
zijn voor het uitvoeren van het project niet verworven konden worden. Voor die
gronden loopt een onteigeningsprocedure, er zijn de laatste tijd ook nog minnelijke
gesprekken gevoerd. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van het komende
jaar de uitvoering hervat kan worden. Daarvoor is het nodig dat de aannemer opnieuw
‘opstart’ waarvoor ook enige tijd nodig is.

Implementatie Diftar (€ 1.200.000)

De invoering van Diftar is met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat de investering niet in
2020 maar naar verwachting in 2021 zal gaan plaatsvinden. Inmiddels is ook bekend dat
de huidige leverancier het gewenste prepaidsysteem niet meer kan leveren waardoor de
investering naar alle waarschijnlijkheid lager zal gaan uitvallen.
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10 Overzicht algemene reserves
Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel
opgenomen. Het resultaat van de primitieve begroting 2020, de 1e burap 2020 en de 2e
Burap 2020 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen
in onderstaande tabel. We verwachten een negatief resultaat over 2020, deze zal de
stand van de algemene reserve verder verlagen. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas
verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel
wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van deze reserves.
Mutatie reserves

Rekening
2019

Wijziging
1e burap

Primitief

Wijziging
2e burap

Stand
ultimo

Algemene reserve
Algemene reserve
Resultaat jaarrekening 2019

2.576

-1

-308

-

2.267

485

-

-

-

485

3.061

-1

-308

-

2.752

Dekking afschrijvingslasten
schoolgebouw

5.238

-144

-

-

5.094

Dekking huurlasten Jan
Hekmanschool

3.846

-116

-

-

3.730

Dekking kapitaallasten uitbreiding
gemeentehuis

1.400

-280

-

-

1.120

Ontwikkeling ruimtelijke
projecten

1.216

-458

-192

-25

541

Groot planmatig onderhoud

627

-425

-

115

316

Onderhoud gemeentelijke
gebouwen

457

-73

-

23

407

Reserve inventaris

221

-23

-

-

198

Uitvoering collegeprogramma

Saldo Algemene reserves
Bestemmingsreserves

176

-25

-6

-

146

Regionale samenwerking wonen
en ec. zkn

51

-19

-

-

32

Cultuurfonds

49

-

-

-18

32

Reserve adoptiegroen

16

-27

-

-

-11

Stimulering lokale
klimaatinitiatieven

11

-

-

-

11

Reserve ontwikkeling Duo+

7

-

-

-

7

Saldo bestemmingsreserves

13.315

-1.590

-198

95

11.623

16.376

-1.590

-506

95

14.375

Totaal mutatie reserves

Beleid algemene reserves
De algemene reserve niet vrij besteedbaar heeft als ondergrens minimaal
€ 1 miljoen en maximaal 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening. Het doel
hiervan is het vormen van een buffer voor het opvangen van calamiteiten en risico's.
Als de ondergrens van € 1 miljoen wordt bereikt doet het college een voorstel tot
herstel van deze bufferfunctie. Met de algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een
periode worden overbrugt indien bijvoorbeeld de inkomsten ineens sterk afnemen door
veranderend rijksbeleid of bepaalde lasten sterk stijgen.
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Het surplus hierboven is in principe vrij besteedbaar, rekening houdend met de
noodzakelijke berekende weerstandscapaciteit. In de nota reserves en voorzieningen
2017 is aangegeven dat deze algemene reserve vrij besteedbaar tevens minimaal
€ 1 miljoen moet bedragen ter extra borging van de weerstandscapaciteit.
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2.c Verordeningen en tarieven heffingen, belastingen en leges 2021 (2020-59)
1 Dossier 1860 voorblad.pdf
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1 Tarieven leges 2021 20201111-V2- bsl.docx

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020,
nummer 2020/59,

BESLUIT :
Vast te stellen de diverse belastingverordeningen en tarieventabellen 2021.

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

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker

1 Tarieven leges 2021 20201118-V3 -rvs 2020-59 .docx

RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/59
datum raadsvergadering
onderwerp
portefeuillehouder
datum raadsvoorstel

:
:
:
:

17 december 2020
Belastingverordeningen 2021
B. de Reijke
17 december 2020

Samenvatting
Jaarlijks stelt de Raad de belastingverordeningen vast en de daarin opgenomen
tarieven. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens uitgangspunten zoals deze
zijn vastgesteld in de begroting 2021. Conform de begroting 2021 is de index 1,7%,
voor leges 2,5%. Hierbij worden de verordeningen die voor 2021 gaan gelden ter
vaststelling aan u voorgelegd.

Wat is de voorgeschiedenis?
Jaarlijks wordt door de Raad beoordeeld of de belastingverordeningen en de daarin
opgenomen tarieven aanpassing behoeven. Uitgangspunt hierbij is de vigerende weten regelgeving en de beoogde opbrengsten zoals geraamd in de begroting 2021 (zie
ook paragraaf lokale heffingen begroting 2021).

Wat is er aan de hand?
De Raad stelt de diverse belasting- en rechtenverordeningen vast en bepaalt daarmee
de hoogte van het tarief. Met deze verordeningen en tarieven worden de diverse
rechten en belastingen in 2021 op een juiste grondslag gebaseerd. Alle voorstellen op
het gebied van de gemeentelijke belastingen zijn voor het komende jaar in de diverse
verordeningen verwerkt.
In het algemeen zijn de tarieven zijn met 1,7% geïndexeerd. Uitzonderingen zijn:
1. De tarieven voor leges, begraafplaatsrechten en omgevingsvergunningen zijn
verhoogd met 2,5%. De feitelijke inzet op de producten van burgerzaken zijn
beoordeeld en geharmoniseerd met de gemeente(n) waarmee we samenwerken.
Dit leidt tot aanpassingen van de vergoedingen voor de dienstverlening vanuit
burgerzaken.
2. OZB tarieven: Hierbij is gekozen om het tarief niet aan te passen aan de waardeontwikkeling van het onroerend goed maar ongewijzigd te laten. Een
waardestijging van onroerend goed leidt tot een korting op de algemene uitkering.
Niet aanpassen van het tarief leidt er toe dat we de korting op de algemene
uitkering compenseren met de hogere inkomsten OZB. Het meerjarenbeeld van de
OZB tarieven is als volgt:
2016
ozb eigenaren
woning
mutatie t.o.v.
volgend jaar.

2017

2018

2019

2020

2021

0,0916% 0,0828% 0,0752% 0,0693% 0,0693% 0,0693%
-0,4%

-9,6%

-9,2%

-7,9%

0,0%

0,0%

3. Afvalstoffenheffing: Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt aangepast om te
bereiken dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt.
Dit betekent een verhoging met € 10 per aansluiting naast de toepassing van het
gebruikelijke prijsindexcijfer, 1,7% voor 2021. Aangezien dit een gesloten systeem
betreft geeft dit geen begrotingsresultaat.
4. Toeristenbelasting: Het tarief toeristenbelasting wijkt af van de omliggende
gemeenten. Veel van de overnachtingen vinden plaats in de naaste omgeving van
Amsterdam. We passen het tarief stapsgewijs aan om deze te brengen op het
niveau van Amsterdam. Het tarief voor 2021 wordt € 7,90 per persoon (2020: €
6,56).
De aanpassing van de belastingtarieven leidt tot de volgende woonlastenontwikkeling:
Belastingdruk 2021
Eigenaar woning / Meerpersoonshuishouden

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Gemeentelijke Belastingen
OZB
Rioolheffing

€ 282,05
€ 284,19

€ 310,25
€ 288,45

€ 323,63
€ 273,01

Afvalstoffenheffing
Totale lasten

€ 256,55
€ 822,79

€ 295,02
€ 893,72

€ 310,21
€ 906,85

Wat gaan we doen?
Met het vaststellen van de verordeningen voor belastingjaar 2021 legt u de basis voor
het heffen van de in gemeente Ouder-Amstel ingevoerde gemeentelijke belastingen
zoals opgenomen in hoofdstuk XV van de Gemeentewet. Waarmee de beoogde
belastingopbrengsten zoals vermeld in de begroting 2021 worden gerealiseerd.
Wij vragen u vast te stellen:
1. Legesverordening 2021 met tarieventabel
2. Verordening Onroerendezaakbelastingen 2021
3. Verordening Roerende-ruimtebelastingen 2021
4. Verordening Rioolheffing 2021
5. Verordening Reinigingsheffingen 2021 met tarieventabel
6. Verordening Hondenbelasting 2021
7. Verordening Begraafplaatsrechten 2021 met tarieventabel
8. Verordening Forensenbelasting 2021
9. Verordening Toeristenbelasting 2021

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De Raad is bevoegd tot het vaststellen van de tarievennota en de
belastingverordeningen en daarbij de hoogte van de tarieven. De inkomsten met als
basis de vast te stellen verordeningen zijn verwerkt in de begroting 2021.
De tarieven voor alle leges (inclusief bouwleges) gezamenlijk zijn niet kostendekkend.
Een aantal leges van de afdeling burgerzaken hebben een wettelijk vastgesteld tarief.
De prijzen van deze leges kunnen we niet verhogen om te komen tot meer
kostendekkendheid. De opbrengsten bouwleges fluctueren waardoor de mate van
kostendekkendheid geen stabiel beeld geeft. Verhoging van de tarieven leidt tot een
betere kostendekkendheid (minder verlies) en dus een verbetering van het
begrotingssaldo. We mogen de tarieven tot maximaal 100% kostendekkendheid
verhogen; de ruimte om prijzen aan te passen ligt met name bij de bouwleges. Het
tekort op de kostendekkendheid leges is in 2021 berekend op € 416.467 (zie pagina
106 van de Begroting 2021).
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Voor de rioolheffing en reinigingsheffing streven we kostendekkend na hetgeen we
nog niet realiseren. Feitelijk kan er sprake zijn van een verlaging van het tarief, dit
zou leiden tot een hogere onttrekking aan de onderliggende voorzieningen en
eveneens op termijn.
De genoemde belastingen kunnen zowel hoger als lager worden vastgesteld wat
beiden een effect heeft op het begrotingsresultaat, omdat het algemene
dekkingsmiddelen zijn.

Wat hebben we hiervoor nodig?
N.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Uw raad, het college en de ambtelijke organisatie. Na het vaststellen van de
belastingverordeningen moet het besluit voor 31 december 2020 bekend worden
gemaakt, zodat de verordeningen ook daadwerkelijk in werking treden. Tevens
moeten de verordeningen digitaal beschikbaar worden gesteld op www.overheid.nl.

Wat is het vervolg?
De belastingverordeningen worden na besluitvorming door de raad bekend gemaakt
op grond van artikel 139 van de Gemeentewet. Daarnaast zal een persbericht worden
opgesteld om de burgers en bedrijven te informeren. De belastingverordeningen zullen
daarmee op 1 januari 2021 in werking treden.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester

R. Heintjes

J. Langenacker
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, nummer
2020/59,
gelet op Gemeentewet, artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en
229, eerste lid, aanhef en onderdeel b en van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede
lid, en 7 van de Paspoortwet;
s t e l t v a s t:
de “Legesverordening 2021”.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
’dag’: de periode van 00:00 uur tot 24:00 uur, waarbij een gedeelte van een dag
als een hele dag wordt aangemerkt;
b.
’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.
’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een
kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand
altijd de laatste dag van de maand februari is;
d.
’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e
dag in het volgende kalenderjaar;
e.
'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2. Belastbaar feit
1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze
verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over
een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige
toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een
uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.
Artikel 3. Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het
reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de
handelingen zijn verricht.
Artikel 4. Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a.
diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b.
diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke
intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een
omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit
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c.

d.

e.

met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld
in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte
milieutoets);
diensten met betrekking tot een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
onderdeel aanleggen of verandering brengen aan de wijze van aanleg van de openbare weg, door of ten behoeve van een waterleidingbedrijf, enkel en alleen voor het
(ver)leggen en plegen van onderhoud aan het collectief leidingnet, zoals
omschreven in de Drinkwaterwet van 18 juli 2009.
geen leges worden geheven voor diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn
vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5. Maatstaven en tarieven
1.
De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
2.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een
projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet
bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening
verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het
kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het
projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in
artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
3.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6. Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel,
nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door
toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige
bekendgemaakt.
Artikel 7. Termijnen van betaling
De leges moeten worden betaald ingeval van de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
a.
mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
b.
schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving,
dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening
van de kennisgeving.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.
Artikel 8. Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9. Vermindering of teruggaaf
1.
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze
verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend
overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen
bepaling.
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2.

Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt
de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering
van de belastingaanslag.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a.
van zuiver redactionele aard zijn;
b.
een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt
binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan
in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of
onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
1.
onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);
2.
hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3.
hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4.
onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen
met behulp van alternatieve media of schriftelijk);
5.
onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
6.
hoofdstuk 16 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere
wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de leges.
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Legesverordening 2020” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2021”.

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

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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1 01 Tarieventabel Leges 2021 20201106 V2.pdf

Volgnr.

Omschrijving:

Tarief 2021

Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1

De in dit hoofdstuk genoemde tarieven zijn exclusief huur- en overige kosten van de
eigen gekozen trouwlocatie

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een
partnerschap:
- in het gemeentehuis op maandag tussen 10.00 en 11.00 uur
- in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van het
gestelde onder 1.1.1.1
- in het gemeentehuis op zaterdag

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2

Het tarief bedraagt voor een eenvoudige voltrekkingsceremonie van een huwelijk of het
registreren van een partnerschap in het gemeentehuis op dinsdag, donderdag en
vrijdag om 10.00 uur en om 11.00 uur

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een
partnerschap op een eigen gekozen locatie:
- op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
- op maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur en zaterdag tussen 11.00
en 21.00 uur

1.1.3.1
1.1.3.2

€ 0,00
€ 410,00
€ 666,00
€ 128,00

€ 410,00
€ 666,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van toestemming voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een
partnerschap op een eigen gekozen locatie:

€ 123,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een
partnerschap of het het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in
een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 205,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 25,00

1.1.7

Voltrekking van een huwelijk door een (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke
Stand die niet in dienst is van de gemeente Ouder-Amstel

€ 123,00

1.1.8

1.1.8.3

Per getuige (aangeleverd door de gemeente) bij de voltrekking van een huwelijk of het
registreren van een partnerschap (inclusief kosteloze):
- binnen het gemeentehuis
- van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op de vrije keuze locatie zoals
bedoeld in artikel 1.1.2
- op een andere tijd op de vrije keuze locatie zoals bedoeld in artikel 1.1.2

1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.2

Voor een teruggave van leges wegens:
- annulering van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:
- annulering van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

1.1.10
1.1.10.1
1.1.10.2

Kosten voor het verzetten van een huwelijk:
- verzetten van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum:
- verzetten van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum:

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke
stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

1.1.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als
bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is
opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.8.1
1.1.8.2

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

€ 45,00
€ 45,00
€ 90,00

25%
75%

€ 77,00
€ 26,00
€ 23,00

1.2.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid
van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag
de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is
opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijke
max. tarief

1.2.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid
van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit
Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke
max. tarief

1.2.3

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet
ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het
Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke
max. tarief

1.2.4

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet
ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in
het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke
max. tarief

1.2.5

de tarieven genoemd onder 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 worden bij spoedlevering
vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden
op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar
beneden

Wettelijke
max. tarief

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,
vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals dat door het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, afgerond op € 0,05 naar
beneden

1.3.2

Het tarief als bedoeld in 1.3.1. wordt, indien de dienstverlening verband houdt met de
vermissing of diefstal van een reeds eerder verstrekt rijbewijs, verhoogd met:

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met
het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis
Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden

1.3.4

Het tarief als bedoeld in 1.3.2 komt te vervallen indien uit een door een bevoegde
politiefunctionaris opgemaakt proces-verbaal blijkt, dat die vermissing het gevolg is van
beroving of diefstal.

1.3.5

Indien het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs niet plaatsvindt, wordt
op verzoek de rijksleges, zoals deze door het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat zijn vastgesteld, gerestitueerd

Wettelijke
max. tarief

€ 25,00

Wettelijke
max. tarief

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en
1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon
waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

1.4.2
1.4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of
meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4
1.4.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 13,00

€ 13,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel
17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (maximumtarief wettelijk
toegestaan)

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,
voor ieder daaraan besteed kwartier

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Met ingang van 2014 wordt voor onderstaande verstrekking geen tarief meer geheven.
1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer
bedoeld in artikel D4 van de Kieswet
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming

1.6.1 t/m Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
1.6.3
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Met ingang van 2014 wordt voor onderstaande verstrekkingen geen tarief meer
geheven, maar verwezen naar de webpublicaties en/of Hoofdstuk 19 van deze tabel
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de programmabegroting of -rekening (gemeenteraad)
een afschrift van de productenbegroting of -rekening (college)
Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.1
1.7.2.1.2
1.7.2.2
1.7.2.2.1
1.7.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina
een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de raadsvergaderingen
op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1.1
1.7.3.1.2
1.7.3.2
1.7.3.2.1
1.7.3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina
een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie,
per pagina
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie
op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

1.7.5.1

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
1.8.1.1
t/m
1.8.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

€ 8,00

€ 23,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie,
bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen,
dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld
in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,87

1.8.3 t/m bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
18.3.3
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat
op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring
omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden" afgerond op € 0,05 naar
beneden

Wettelijke
max. tarief

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) het tarief zoals
vastgelegd in artikel 1, eerste lid, van het legesbesluit akten burgerlijke stand

Wettelijke
max. tarief

1.9.3

Tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of portret

1.9.4
1.9.4.1

Naturalisaties
Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit ingevolge de bepalingen
opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap van 19 december 1984 (Staatsblad
629): gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immirgatie- en
Naturalisatiedienst (IND): afgerond op € 0,05 naar beneden

€ 13,00

Wettelijke
max. tarief

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

1.10.2.1
1.10.2.2

€ 18,07

€ 0,37
€ 10,87

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

om een urgentieverklaring, als bedoeld in artikel 12 en 13 van de Huisvestingswet 2014

€ 43,82

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte
als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 164,10

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld
in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 82,10

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
Niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen
1.14
1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in 5.18 van de APV
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

€ 145,50

1.15
1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 145,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1

1.16.1.1
1.16.1.2

1.16.1.3
t/m
1.16.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de
kansspelen:
voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de
eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

1.16.2

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen
(loterijvergunning)

1.16.4

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

€ 56,00
€ 56,00
€ 34,00

€ 82,50

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen
1.17.1

1.17.1.1
1.17.1.2
1.17.1.3
1.17.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het
verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening
ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van
werkzaamheden:
indien het betreft tracés tot 250 m¹
indien het betreft tracés van 250 m¹ tot 1.500 m¹
indien het betreft tracés van 1.500 m¹ tot 5.000 m¹
indien het betreft tracés van 5.000 m¹ of meer, per m¹ tracé

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en
wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 10 m¹

1.17.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente,
andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of
andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per
overleg verhoogd met

€ 348,14
€ 424,86
€ 553,09
€ 0,10
€ 96,76

€ 272,19

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,44

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 34,44

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 14,04

1.18.4

een eerste medische keuring door een arts van een door de gemeente gecontracteerd
onafhankelijk medisch adviesbureau, in verband met de in het vorige onderdeel
bedoelde aanvraag, geen dossierkeuring zijnde

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een ontheffing ten behoeve van het parkeren op een parkeerplaats in het blauwe
zonegebied voor de eerste afgifte, voor een wijziging daarvan of nieuwe verstrekking in
verband met vermissing

€ 100,00

€ 41,72

1.18.6

verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 111,57

Hoofdstuk 19 Diversen
1.19.1
1.19.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.19.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of
in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
1.19.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
1.19.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat
1.19.2.3 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt,
voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een
tarief is opgenomen, per pagina

€ 34,44

1.19.2

Hoofdstuk 20 Landelijke tarieven
1.20.1

Indien er zich, na de vaststelling van de onderliggende Legesverordening, dan wel
daaropvolgende wijzigingsverordening, wijzigingen voordoen in de door de Rijksoverheid
vastgestelde tarieven, middels ministerieel of koninklijk besluit, dan wel op enigerlei
andere wijze vastgesteld of bekend gemaakt, dan worden deze gewijzigde tarieven als
heffingsmaatstaf aangehouden in afwijking van de in deze tarieventabel vermelde
tarieven.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve
voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012
(UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen
voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de
omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de
werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting
daarin niet begrepen;
bouwkosten:
de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve
voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012
(UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor
de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet
begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt
de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor
het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de
omzetbelasting daarin niet begrepen;.
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die
betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk
voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift
bedoeld.
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

€ 2,77

€ 0,42
€ 10,87

2.2 t/m
2.2.2

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor
de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk
bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de
extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend
naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van
deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere
grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1
2.3.1.1

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij de
volgende bouwkosten:
Indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 5.000: € 100
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000, doch niet meer dan € 50.000: € 100
te vermeerderen met 3,25% van de bouwkosten boven het bedrag van € 5.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000, doch niet meer dan € 200.000: €
1.562 te vermeerderen met 3,15% van de bouwkosten boven het bedrag van € 50.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 200.000, doch niet meer dan € 500.000: €
6.287 te vermeerderen met 3,05% van de bouwkosten boven het bedrag van € 200.000

2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4

2.3.1.1.5

2.3.1.1.6

2.3.1.1.7

2.3.1.1.8

2.3.1.1.9

2.3.1.1.10

2.3.1.1.11

2.3.1.1.12

2.3.1.1.13

2.3.1.2
2.3.1.2.1

2.3.1.2.2

2.3.1.3

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000, doch niet meer dan € 1.000.000:
€ 15.437 te vermeerderen met 2,75% van de bouwkosten boven het bedrag van €
500.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan €
1.500.000: € 29.937 te vermeerderen met 2,50% van de bouwkosten boven het bedrag
van € 1.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.500.000, doch niet meer dan €
2.000.000: € 43.437 te vermeerderen met 2,20% van de bouwkosten boven het bedrag
van € 1.500.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.000.000, doch niet meer dan €
3.000.000: € 55.937 te vermeerderen met 1,70% van de bouwkosten boven het bedrag
van € 2.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000.000, doch niet meer dan €
4.000.000: € 75.937 te vermeerderen met 1,40% van de bouwkosten boven het bedrag
van € 3.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 4.000.000, doch niet meer dan €
5.000.000: € 92.937 te vermeerderen met 1,00% van de bouwkosten boven het bedrag
van € 4.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000, doch niet meer dan €
10.000.000: € 105.937 te vermeerderen met 0,50% van de bouwkosten boven het
bedrag van € 5.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 10.000.000, doch niet meer dan €
20.000.000: € 145.937 te vermeerderen met 0,30% van de bouwkosten boven het
bedrag van € 10.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000.000: € 175.937 te vermeerderen
met 0,10% van de bouwkosten boven het bedrag van € 20.000.000
Welstandstoets
Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een
omgevingsvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als
bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden, wordt indien hierover het
advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, het overeenkomstig
het onderdeel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met
te vermeerderen met
per € 100,00 bouwkosten, met een maximum van
De in het onderdelen 2.3.1.2.1 genoemde tarieven worden verhoogd met 40% van de in
het onderdeel genoemde tarief, voor iedere keer dat een aanvraag tot het verkrijgen
van een vergunning voor een herhaalde behandeling aan de welstandscommissie moet
worden aangeboden.
Verplicht advies agrarische commissie
Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

€ 36,39

€ 0,32
€ 2.430,28

2.3.1.4

2.3.2

2.3.3

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

2.3.3.4
2.3.3.5

2.3.3.6

2.3.3.7

2.3.3.8

2.3.4

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6

2.3.4.7

Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat
subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de
bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.
Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
Per € 100,00 aanlegkosten, met een minimum van
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het
tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
exploitatieplan):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is
met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van provinciale regelgeving):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met
de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van nationale regelgeving):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
voorbereidingsbesluit):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is
met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met
de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van nationale regelgeving):

10%

€ 1,69

€ 132,64

€ 268,96

€ 268,96

€ 1.879,95

€ 268,96
€ 268,96

€ 268,96

€ 1.879,95

€ 268,96

€ 268,96
€ 268,96
€ 1.879,95
€ 268,96
€ 268,96
€ 1.879,95

€ 1.879,95

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van
voorbereidingsbesluit):

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
indien de vloeroppervlakte van het bouwwerk niet meer dan 200 m² bedraagt
indien de vloeroppervlakte van het bouwwerk meer dan 200 m² bedraagt
per m², met een maximum van

2.3.5.1
2.3.5.2

2.3.6
2.3.6.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:
Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een
krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

2.3.7

€ 428,19
€ 2,15
€ 4.281,37

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de
Erfgoedverordening 2016 van de Gemeente Ouder-Amstel aangewezen monument,
waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

2.3.6.2

€ 268,96

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan,
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

€ 2,67
€ 132,64
€ 2,67
€ 132,64
€ 2,67

€ 132,64

€ 2,67

€ 132,64

2.3.8
2.3.8.1

Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg
of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke
Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.8.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente,
andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd tot

€ 599,52

2.3.8.3

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van
aanvragen als bedoeld in artikel 2.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de
gemeente Ouder-Amstel, verhoogd tot

€ 599,52

2.3.9

Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken,
hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond
van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene
Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt
het tarief:

2.3.10

2.3.10.1

Vellen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen
vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de bomenverordening, als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief
voor bomen in privaatrechtelijke eigendom

€ 371,26

€ 132,89

€ 62,53

2.3.10.2
2.3.10.3

voor bomen in publiekrechtelijk eigendom
voor meer dan zes bomen in publiekrechtelijk eigendom

Handelsreclame
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame
met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die
zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een
bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.12 van de Algemene plaatselijke
Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is vereist, en
indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1
(bouwactiviteit), bedraagt het tarief:
2.3.10A.1 indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in
artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 190,19
€ 412,87

2.3.10A

2.3.11

2.3.11.1
2.3.11.2

2.3.12
2.3.12.1

2.3.12.2

Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente,
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.9, vijfde
lid van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:
indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:
indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een
onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen,
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:
Natura 2000-activiteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit
omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde
in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit
omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling
waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig
is, bedraagt het tarief
2.3.14
Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten
van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten
die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn
op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
2.3.14.2.1 Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting
die door de in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet
bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht

€ 129,25

€ 74,93
€ 74,93

€ 98,86

€ 98,86

2.3.13

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt,
als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 98,86

€ 98,86

€ 98,86

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking
tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit
hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking
tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit
hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking
heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het
tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een bodemrapport wordt beoordeeld:
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

2.3.16.1
2.3.16.2
2.3.17
2.3.17.1

2.3.17.2

€ 232,11
€ 232,11

Advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het
tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere
instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op
de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester
en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk
is ingetrokken.

2.3.18
2.3.18.1

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het
tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen
bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de
omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van
de Wabo:
2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting
die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.3.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk
is ingetrokken.

€ 98,86

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1 t/m Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
2.4.2.3
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1

2.5.2

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanlegof sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeetelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen
door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De
teruggaaf bedraagt:
Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan hier vermeld wordt niet teruggegeven
Indien een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen
aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in leges
gebracht. Met een minimum van € 120,- en een maximum van € 600,-.
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

50%

€ 132,65

2.6

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe
wijziging in het project wordt aan de aanvrager meegedeeld middels een begroting die is
opgesteld door de in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar.
Voor de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de
aanvrager ter kennis is gebracht.
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen
van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het
wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de
Wet ruimtelijke ordening

€ 0,00
€ 1.879,95

€ 1.879,95

Hoofdstuk 9 Vervallen
Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude
2.10.1

Voor toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de Woningwet en Wet ruimtelijke
ordening zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
Wabo

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het
verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van
de Woningwet de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1.

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet de
tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1:

2.10.4

Met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.1,, 2.10.2 en 2.10.3 zijn
de subonderdelen 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5 en 2.3.16 en 2.3.17 van hoofdstuk 3 en
hoofdstuk 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel
3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse
wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);
subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
worden toegepast (ontheffing van bestemmingsplan op grond van algemene maatregel
van bestuur);
subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet
ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buitentoepassingverklaring
beheersverordening);
subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke
ordening wordt toegepast (tijdelijke ontheffing van bestemmingsplan);
subonderdeel 2.3.3.5 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van
exploitatieplan).

2.10.4.1

2.10.4.2

2.10.4.3

2.10.4.4
2.10.4.5

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking
2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van
een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:
Hoofdstuk 12 Tijdelijke omgevingsvergunningen
Tijdelijke omgevingsvergunningen (oprichten tenten)

€ 34,44

2.12.1

2.12.1.1
2.12.1.2

2.12.2
2.12.2.1

2.12.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het oprichten van een tent als bedoeld in
artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht:
indien de brutovloeroppervlakte niet meer dan 200 m² bedraagt
indien de brutovloeroppervlakte meer dan 200 m² bedraagt,
per m² Brutovloeroppervlakte
met een maximum van

€ 324,21
€ 1,67
€ 121.001,80

De tarieven zoals bedoeld in de artikelen 2.2.1.1 tot en met 2.2.1.1.3. worden gesteld
op:
75% van de in die onderdelen genoemde tarieven, indien de aanvraag tot het
verkrijgen van de vergunning als bedoeld in die onderdelen genoemde vergunning wordt
verleend voor een beperkte tijdsperiode als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit
omgevingsrecht.
10% van de in die onderdelen genoemde tarieven, indien de aanvraag tot het verkrijgen
van de vergunning als bedoeld in die onderdelen genoemde vergunning opnieuw wordt
verleend als bedoeld in artikel 45 van de Woningwet (verlenging tijdsperiode van een
reeds eerder verleende tijdelijke omgevingsvergunning).
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend
onder titel 2
Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet

€ 252,66

3.1.2

Indien naar het Landelijk Bureau Bibob wordt gegaan zal daarvoor naast het bedrag in
3.1.1 een extra bedrag in rekening worden gebracht van

€ 558,11

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in artikel 30a lid 1 sub
a, van de Drank- en Horecawet

€ 163,41

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 128,52

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
exploitatievergunning van hotels, restaurants, cafe's en daarmee gelijk te stellen
inrichtingen op grond van de APV

€ 323,53

3.1.3

3.1.6

3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3

3.1.7

Horeca ontheffing sluitingsuur
Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
ontheffing van het sluitingsuur van hotels, cafés, restaurants en daarmee gelijk te
stellen inrichtingen op grond van de APV:
indien de ontheffing geldt tot einde looptijd exploitatievergunning
indien de ontheffing niet tot einde looptijd exploitatievergunning geldt
indien de ontheffing voor één keer geldt
Horeca terrasvergunning
Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
terrasvergunning op grond van de APV

€ 502,92
€ 187,80
€ 119,07

€ 69,10

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
terrasvergunning voor 4 jaar op grond van de APV

€ 276,27

3.1.9

Het tarief bedragt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
terrasvergunning voor 5 jaar op grond van de APV

€ 345,35

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen
3.2.1

3.2.1.1
3.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25,
eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, indien het het aantal te
verwachten bezoekers bedraagt:
minder dan 750
750 of meer, doch minder dan 2.500

€ 145,50
€ 509,13

3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5

2.500 of meer, waarbij de vergunning een geldigheidsduur van niet meer dan twaalf
dagen heeft
2.500 of meer, waarbij de vergunning een geldigheidsduur van meer dan twaalf dagen
heeft
In afwijking van het bepaalde in onderdeel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.4 bedraagt het tarief voor
het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
evenementvergunning voor een evenement in de ren- of wielersport, waarbij het
grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel slechts doorkruist wordt, het tarief voor
een evenement met het aantal te verwachten bezoekers van minder dan 750.

€ 1.696,91
€ 4.896,55

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, escortbedrijf of sexinrichting)

€ 451,16

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening
3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening.

€ 34,42

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking
3.5.1

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen
van een andere beschikking
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een ontheffing geluidhindernormen op grond van artikel 4.5 en 4.6 van de Algemene
Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel

Hoofdstuk 6 Cumulatiebepaling
3.6.1

Toepassing van dit onderdeel vindt plaats in de gevallen waarin het geheel van de
aangevraagde vergunningen en/of ontheffingen verband houdt met eenzelfde activiteit
dan wel activiteiten, en voor de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of
ontheffing, waarvoor het hoogste tarief is verschuldigd, het volledige bedrag van tarief is
geheven.

Behorend bij raadsbesluit van 17 december 2020, nr. 2020/59
De raadsgriffier,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

€ 34,42

€ 48,41
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, nummer
2020/59,
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;
stelt vast:
de “Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021”
(Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021)
Artikel 1. Belastingplicht
1.
Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de
gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a.
en gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een
onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te
noemen: gebruikersbelasting;
b.
een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van
een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.
2.
Bij de gebruikersbelasting wordt:
a.
gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is
gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft
gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de
belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is
gegeven;
b.
het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik
aangemerkt als gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking
heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is
bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter
beschikking is gesteld.
3.
Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het
kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij
op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
Artikel 2. Belastingobject
1.
Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk
III van de Wet waardering onroerende zaken.
2.
Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond
van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die
onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die
onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan
woondoeleinden.
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Artikel 3. Maatstaf van heffing
1.
De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering
onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het
kalenderjaar bedoeld in artikel 1.
2.
Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de
voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de
heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige
toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid,
van de Wet waardering onroerende zaken.
Artikel 4. Vrijstellingen
1.
In afwijking van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten
aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in
dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
a.
ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde
cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de
ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de
kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als
voedingsbodem te gebruiken;
b.
glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt
van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit dein onderdeel
a. bedoelde grond;
c.
onroerende zaken die in hoofdzaak bestemd zijn voor de openbare eredienst
of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van
levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van
zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d.
één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1,
derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering
van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
e.
natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden,
zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met
volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
f.
openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een
en ander met inbegrip van kunstwerken;
g.
waterverdedigings- en waterbeheersingswerken, die worden beheerd door
organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met
uitzondering van delen die dienen als woning;
h.
werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en
die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van
publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van
zodanige werken die dienen als woning;
i.
werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder
dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die
niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
j.
onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de
publieke dienst van gemeente, met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die bestemd te worden gebruikt voor het geven van
onderwijs;
k.
straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanig gebouwde eigendommen –
niet zijnde gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van
het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente,
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2.
3.

zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten,
fonteinen, banken, abri´s, hekken en palen;
l.
plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of
waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen
als woning;
m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering
van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
n.
onroerende zaken, die feitelijk worden gebruikt als pastorie of kosterswoning,
indien het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht daarvan toekomt
aan een kerkgenootschap of ander genootschap als in onderdeel c. bedoeld;
o.
parkeergarages “Uranus” en “Venus”, behorende tot de Zonnehof-flats in
Duivendrecht.
De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j. van het eerste lid bedoelde
onroerende zaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente
van die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel n. van het eerste lid bedoelde
onroerende zaken geldt niet voor de gebruikersbelasting.

Artikel 5. Belastingtarieven
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het
percentage bedraagt bij de:
a. gebruikersbelasting
0,2247 %
b. eigenarenbelasting:
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,0693 %
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,2595 %
Artikel 6. Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine
afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
3.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
Artikel 8. Kwijtschelding
Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt geen kwijtschelding
verleend.
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Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020” wordt ingetrokken met ingang
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening onroerende-zaakbelastingen
2021”.
Ouder-Amstel, 17 december 2020
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, nummer
2020/59,
gelet op artikel 221 van de Gemeentewet;
s t e l t v a s t:
de “Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2021”
(“Verordening roerende-ruimtebelastingen 2021”)
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a.
ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats
gebonden is en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik;
b.
woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden
toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig
dienstbaar zijn aan woondoeleinden;
c.
bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.
Artikel 2. Belastingplicht
1.
Onder de naam 'belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten' worden ter zake
van binnen de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:
a.
een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar
een bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
b.
een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van
een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder
te noemen: eigenarenbelasting.
2.
Bij de gebruikersbelasting wordt:
a.
gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is
gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft
gegeven;
b.
het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik
aangemerkt als gebruik door degene die die ruimte ter beschikking heeft
gesteld.
3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven
of ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op
degene aan wie die ruimte of deel daarvan in gebruik is gegeven of ter beschikking
is gesteld.
Artikel 3. Belastingobject
Als één ruimte wordt aangemerkt:
a.
een binnen de gemeente gelegen ruimte;
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b.
c.
d.

een gedeelte van een in onderdeel a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is
bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b
bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;
het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van
een in onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld
samenstel.

Artikel 4. Maatstaf van heffing
1.
De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend
indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
overgedragen en de verkrijger de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt,
onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.
2.
In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte,
met uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de
Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten,
bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die
ingevolge het eerste lid.
Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:
a.
de aard en de bestemming van de ruimte;
b.
de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele
veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt
genomen.
3.
In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in
aanbouw bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een
ruimte in aanbouw wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor
een omgevingsvergunning in de zin van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor het bouwen van een bouwwerk is afgegeven en die door bouw
nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde bestemming.
4.
In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte, die
deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen
landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, bepaald met inachtneming van een
vooronderstelde verplichting om het landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaren
als zodanig in stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan volgens
de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is.
Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit te maken
van die woonruimte.
5.
Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt
de waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden
toegekend aan de gehele ruimte.
Artikel 5. Vrijstellingen
1.
In afwijking van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten
aanmerking gelaten, de waarde van:
a.
glasopstanden, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond
die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw.
Onder cultuurgrond wordt mede begrepen de open grond, alsmede de
ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de
kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als
voedingsbodem te gebruiken;
b.
ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke
aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die
dienen als woning;
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c.

2.
3.

ruimten ten behoeve van waterverdedigings- of waterbeheersingswerken die
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige
ruimten die dienen als woning;
d.
ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en
die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van
publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen
van zodanige ruimten die dienen als woning;
e.
werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet
op zichzelf als ruimten zijn aan te merken;
f.
bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de
publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige
bedrijfsruimten die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van
onderwijs;
g.
ruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van
begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering
van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;
h.
ruimten, die feitelijk worden gebruikt als pastorie of kosterswoning, indien het
genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht daarvan toekomt aan een
kerkgenootschap of ander genootschap als in onderdeel b. bedoeld.
De vrijstelling met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde
bedrijfsruimte geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover de gemeente van
die ruimten niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf
voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten
van de bedrijfsruimte die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak
dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 6. Waardepeildatum
1.
De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de
waardepeildatum heeft naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert.
2.
De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de
waarde wordt bepaald.
3.
Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het
kalenderjaar waarvoor de waarde wordt bepaald:
a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of
vernietiging, hetzij verandering van bestemming, of
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor
de ruimte geldende, bijzondere omstandigheid,
wordt, in afwijking van het eerste lid, de waarde bepaald naar de staat van die
ruimte bij het begin van het kalenderjaar.
Artikel 7. Belastingtarieven
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het
percentage bedraagt bij de:
a. gebruikersbelasting
0,2247 %
b. eigenarenbelasting:
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,0693 %
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,2595 %
Artikel 8. Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9. Termijnen van betaling
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1.

2.

3.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine
afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later;
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 10. Kwijtschelding
Bij de invordering van de roerende-ruimtebelastingen wordt geen kwijtschelding
verleend.
Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020” wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van
de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten
die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening roerenderuimtebelastingen 2021”.

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

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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1 04 Verordening Rioolheffing 2021-V1.docx

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, nummer
2020/59,
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
s t e l t v a s t:
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021
(Verordening rioolheffing 2021).
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt:
1. onder gemeentelijke riolering verstaan: een voorziening of combinatie van
voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater,
hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of onderhoud bij de gemeente,
alsmede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;
2. onder water verstaan: huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater (water en stoffen
die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering), hemelwater of grondwater;
3. onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;
4. onder verbruiksperiode verstaan de periode waarop de afrekening van het
waterleidingbedrijf betrekking heeft.
5. onder het ‘variabele bedrag’ wordt begrepen het voor een eigendom verschuldigde
bedrag wegens het direct dan wel indirect afvoeren van afvalwater boven een
hoeveelheid van driehonderd (300) kubieke meters per jaar.
6. Onder het ‘vaste bedrag’ wordt begrepen het verschuldigde bedrag per eigendom.
7. Onder bedrijfsverzamelgebouw wordt verstaan een eigendom waar meerdere
bedrijven in gevestigd zijn dan wel gevestigd kunnen worden.
Artikel 2 Belastingplicht
1. Onder de naam 'rioolheffing' wordt per eigendom een belasting geheven ter
bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de inzameling en
het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater en de inzameling van afvloeiend hemelwater
en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van
maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de
aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
2. De belasting als bedoeld onder het eerste lid, wordt geheven van:
a. degene die op 1 januari van het belastingjaar het genot heeft krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom verder te noemen:
eigenarendeel
b. degene die het gebruik heeft van een eigendom verder te noemen:
gebruikersdeel.
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3. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het eigendom een onroerende
zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt
degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie
kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht is.
4. Met betrekking tot het gebruikersdeel wordt als gebruiker aangemerkt:
a. degene die het eigendom naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruikt;
b. ingeval een deel van een eigendom ter gebruik is afgestaan: degene die dat deel
ter gebruik heeft afgestaan.
5. In afwijking van artikel 2, tweede lid, onderdeel b juncto het vierde lid, wordt voor de
heffing van de belasting als bedoeld in artikel 2 lid 1, in de gevallen dat het een
bedrijfsverzamelgebouw betreft waarbij er sprake is van één watermeter, als
gebruiker aangemerkt, de eigenaar van het eigendom.
Artikel 3 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 2 bedoeld eigendom blijkens hun indeling bestemd
zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, worden de bedragen geheven ter zake
van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van
die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één eigendom worden
aangemerkt.
Artikel 4 Maatstaf van heffing
1. De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, wordt geheven naar een
vast bedrag per eigendom.
2. De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt geheven naar
een variabel bedrag voor het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het
eigendom wordt afgevoerd voor zo ver dat meer bedraagt dan driehonderd (300)
kuub. Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke
meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande
verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de
gebruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de
hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt
een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
3. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn
voorzien van een:
a) watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b) bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste
capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien de vaststelling van hoeveel opgepompt
water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
4. De op de voet van het tweede en derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of
gepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is
afgevoerd.
5. Indien een eigendom niet is voorzien van een door het waterleidingbedrijf verstrekte
watermeter en/of een pompinstallatie als bedoeld in artikel 4, derde lid, en door
vergelijking met soortgelijke eigendommen het vermoeden bestaat dat meer dan
driehonderd (300) kubieke meters afvalwater wordt afgevoerd, stelt de in artikel 231
Gemeentewet bedoelde ambtenaar de hoeveelheid afgevoerd afvalwater vast.
6. Het bepaalde in artikel 4, vierde lid, lijdt uitzondering indien de gebruiker van een
daar bedoeld eigendom een door burgemeester en wethouders goedgekeurde
meetinstallatie aanbrengt, waarvan het waterverbruik kan worden afgelezen. In dat
geval is artikel 4, tweede lid, van toepassing, met dien verstande dat de
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verbruiksperiode wordt gesteld op de aan het belastingjaar voorafgaande periode 1
januari tot en met 31 december.
7. Indien de hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water in een voor een belastingjaar
relevante verbruiksperiode niet, of onvoldoende, met toepassing van artikel 4,
tweede lid, kan worden vastgesteld, stelt de heffingsambtenaar de hoeveelheid
afgevoerd afvalwater vast.
Artikel 5 Tarieven
1. Het vaste bedrag voor het eigenarendeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid
onderdeel a juncto artikel 4, eerste lid, bedraagt per eigendom per jaar € 273,01.
2. Het variabele bedrag voor het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onderdeel b juncto artikel 4, tweede lid, bedraagt per eigendom per jaar voor elke
volgende volle eenheid van 100 kubieke meters afvalwater boven de 300 kubieke
meter € 135,38.
Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
1. De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a juncto artikel 4, eerste
lid, wordt geheven bij wege van aanslag.
2. De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b juncto artikel 4, tweede
lid, wordt geheven bij wege van aanslag.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. Ten aanzien van de verschuldigde belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onderdeel a juncto artikel 4, eerste lid (vast bedrag) geldt dat de belasting
verschuldigd is bij het begin van het belastingjaar.
2. Ten aanzien van de verschuldigde belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onderdeel b juncto artikel 4, tweede lid (variabel bedrag) geldt dat:
a. de belasting verschuldigd is bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is,
bij de aanvang van de belastingplicht.
b. indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de
belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht,
nog volle kalendermaanden overblijven.
c. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat
aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht,
nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 9 Termijnen van betaling
Ten aanzien van de wijze van heffing als bedoeld in artikel 7, eerste lid:
1. moeten aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2. in afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de
aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn
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vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende
termijnen telkens een maand later.
Ten aanzien van de wijze van heffing als bedoeld in artikel 7, tweede lid:
3. moeten aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
4. in afwijking van het derde lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de
aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende
termijnen telkens een maand later.
5. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande leden
gestelde termijnen.
Artikel 10 Verlenen kwijtschelding
1. Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de belasting als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, onderdeel a juncto artikel 4, eerste lid.
2. Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de belasting als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, onderdeel b juncto artikel 4, tweede lid.
Artikel 11 Inwerkingtreding
1. De “Verordening rioolheffing 2020” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde
lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking, met dien verstande dat indien de bekendmaking vóór 1 januari 2021
plaatsvindt, de verordening niet eerder in werking treed dan de in het derde lid
genoemde datum.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening rioolheffing 2021”.

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

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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1 05 Reinigingsheffingen-Tarieventabel 2021-V1.pdf

Tarieven Tabel
behorende bij de verordening reinigingsheffing 2021
onderdeel: Omschrijving:

Bedrag €:

HOOFDSTUK II - Afvalstoffenheffing
1. Vastrecht afvalstoffenheffing
1.1 De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het
belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen;

€ 310,21

1.2 De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het
belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon.

€ 274,15

2. Overige tarieven huishoudelijk afval
2.1 De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
hoofdstukken, voor het op verzoek verwijderen van elektrische en elektronische
apparatuur, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en koel- en vriesapparatuur,
per m³ of gedeelte daarvan
2.2 De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ grof huisvuil per keer of
meer dan 4 m³ grof huisvuil per jaar op het milieudepot, per m³ of gedeelte
daarvan, per keer

37,12

21,92

HOOFDSTUK III - reinigingsrechten
3. Vastrecht reinigingsrechten
3.1 het recht bedraagt per belastingjaar voor het kunnen deponeren van
bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid met huishoudelijk karakter in
een depot ten behoeve van ondergrondse inzameling van afvalstoffen) (exclusief
BTW)
4. Overige tarieven reinigingsrecht
4.1 De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
hoofdstukken, voor het al dan niet op verzoek verwijderen van bedrijfsafval en/of grof bedrijfsafval, per m³ of gedeelte daarvan) (exclusief BTW)
4.2 De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ bedrijfsafval
per keer of meer dan 4 m³ grof bedrijfsafval per jaar op het milieudepot, per m³
of gedeelte daarvan, per keer (exclusief BTW)

310,21

37,12

21,92

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2020, nr. 2020/59
De raadsgriffier,
L.W.F. Örsçek-Moolenaar
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, nummer
2020/59,
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;
stelt vast:
de “Verordening Reinigingsheffingen 2021”
HOOFDSTUK I:

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Inleidende bepaling
Krachtens deze verordening worden geheven:
1.
een afvalstoffenheffing;
2.
reinigingsrechten.
Artikel 2. Begripsomschrijving
Deze verordening verstaat onder:
a.
‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van
artikel 15.33 Wet milieubeheer;
b.
grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van
bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek
worden ingezameld.
HOOFDSTUK II:

AFVALSTOFFENHEFFING

Artikel 3. Aard van de belasting en belastbaar feit
1.
Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als
bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
2.
De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het
gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21
en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen geldt.
Artikel 4. Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden
beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht
gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en
10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen geldt.
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Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofd
stuk II van de bij deze verordening behorende tarieventabel.
Artikel 6. Belastingjaar
Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan
het kalenderjaar.
Artikel 7. Wijze van heffing
1.
De belasting als bedoeld in hoofdstuk II onderdeel 1 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel, wordt bij wege van aanslag geheven.
2.
De belasting bedoeld in hoofdstuk II onderdeel 2 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van mondelinge of schriftelijke
kennisgeving.
3.
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van
de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.
Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang
1.
De belasting bedoeld in hoofdstuk II onderdeel 1 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel, is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo
dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is de belasting,
bedoeld in hoofdstuk II onderdeel 1 van de bij deze verordening behorende
tarieventabel, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht,
nog volle kalendermaanden overblijven.
3.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak
op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar volgens
hoofdstuk II onderdeel 1 verschuldigde belasting, bedoeld in hoofdstuk II onderdeel
1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, als er in dat jaar na het
afloop van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.
4.
De belasting bedoeld in hoofdstuk II onderdeel 2 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel wordt verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening
of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 9. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen, zoals bedoeld in hoofdstuk II onderdeel 1 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel, worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de
eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, zoals bedoeld in hoofdstuk II onderdeel 1 van de
bij deze verordening behorende tarieventabel, of als het aanslagbiljet maar één
aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is € 10.000 en zolang de verschuldigde
bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine
afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
3.
De belasting bedoeld in hoofdstuk II onderdeel 2 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel moet worden betaald:
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a.

4.

indien de kennisgeving mondeling wordt gedaan: op het moment van de
kennisgeving;
b.
indien de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: binnen één maand na de
dagtekening vermeld op de kennisgeving.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste of het tweede
lid gestelde termijnen.

Artikel 10. Kwijtschelding
1.
Bij de invordering van de afvalstoffenheffing bedoeld in de hoofdstuk II onderdeel
1, sub onderdeel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, wordt
geen kwijtschelding verleend.
2.
Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt in afwijking van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van
de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.
HOOFDSTUK III:

REINIGINGSRECHTEN

Artikel 11. Belastbaar feit
Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van
door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare
dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in
beheer of in onderhoud zijn.
Artikel 12. Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie
de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen
gebruikmaakt.
Artikel 13. Maatstaf van heffing en belastingtarief
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de
hoofdstuk III van de bij deze verordening behorende tarieventabel.
Artikel 14. Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan
het kalenderjaar.
Artikel 15. Wijze van heffing
1.
De rechten bedoeld in hoofdstuk III onderdeel 3 van de tarieventabel worden
geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een
afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.
2.
De rechten bedoeld in hoofdstuk III onderdeel 4 van de tarieventabel worden
geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde
bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door
toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige
bekendgemaakt.
Artikel 16. Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor
de jaarlijks verschuldigde rechten
1.
De rechten bedoeld in hoofdstuk III onderdeel 3 van de tarieventabel zijn
verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang
van de belastingplicht.
2.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde
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3.

rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak
op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde
rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.

Artikel 17. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
De rechten bedoeld in hoofdstuk III onderdeel 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd
bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de
bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 18. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen, zoals bedoeld in hoofdstuk III onderdeel 3 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel, worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de
eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, zoals bedoeld in hoofdstuk III onderdeel 3 van
de bij deze verordening behorende tarieventabel minder is dan € 10.000 en zolang
de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de
betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval
moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met
uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste
termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3.
De rechten bedoeld in hoofdstuk III onderdeel 4 van de bij deze verordening
behorende tarieventabel moeten worden betaald:
a.
indien de kennisgeving mondeling wordt gedaan: op het moment van de
kennisgeving;
b.
indien de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: binnen één maand na de
dagtekening vermeld op de kennisgeving.
4.
Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c., van de
Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake
een bestuurlijke boete zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
5.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
Artikel 19. Kwijtschelding
Bij de invordering van de reinigingsrechten bedoeld in hoofdstuk III van de bij deze
verordening behorende tarieventabel, wordt geen kwijtschelding verleend.
HOOFDSTUK IV:

AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 20. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening reinigingsheffingen 2020” wordt ingetrokken met ingang van de in
het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, of zo dit later
is, op de eerste dag na die van de bekendmaking.
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4.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening reinigingsheffingen
2021”.

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

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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1 06 Verordening Hondenbelasting 2021-V1.docx

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, nummer
2020/59,
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
stelt vast:
de “Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021”.
(Verordening hondenbelasting 2021)
Artikel 1. Belastbaar feit
Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het
houden van een hond binnen de gemeente.
Artikel 2. Belastingplicht
a.
Belastingplichtig is de houder van een hond.
b.
Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder
zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.
c.
Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als
het houden van een hond door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.
Artikel 3. Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van honden, die:
a.
uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;
b.
door de “Stichting sociale honden voor gehandicapten Nederland”, de “Stichting
Hulphond Nederland” of door een vergelijkbare instelling als gehandicaptenhond of
als hulphond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;
c.
in een hondenasiel verblijven als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Hondenen Kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in
artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;
d.
uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een
bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en
Kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld
in artikel 5, tweede lid, van dat besluit;
e.
jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden
gehouden.
Artikel 4. Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.
Artikel 5. Belastingtarief
a.
De belasting bedraagt per belastingjaar per hond € 76,32.
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b.
c.
d.

In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden
in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in
Nederland, per kennel € 451,13.
Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt
de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien
blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.
Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet
verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt
als één belastingbedrag.

Artikel 6. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7. Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8. Aangifte
a.
De houder van een hond is verplicht binnen twee weken na het ontstaan van de
belastingplicht dit te melden aan de heffingsambtenaar.
b.
Als het aantal gehouden honden toeneemt dient de houder dit binnen twee weken
te melden aan de heffingsambtenaar.
c.
Melding
gebeurt
schriftelijk,
of
digitaal
via
de
website
van
het
Samenwerkingsverband Amstelland, www.gemeentebelastingenamstelland.nl.
Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
a.
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij
de aanvang van de belastingplicht.
b.
Als de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden
in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere
belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar,
na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal
honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
c.
Als de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, dan wel het aantal honden in
de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat
jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het
aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 10. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine
afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
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3.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding
1.
Bij de invordering van hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend voor de
belasting die wordt geheven voor het aantal honden dat boven het aantal van één
wordt gehouden.
2.
Bij de invordering van hondenbelasting wordt in afwijking van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van
de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening hondenbelasting 2020” wordt ingetrokken met ingang van de in
het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening hondenbelasting 2021”.
Ouder-Amstel, 17 december 2020
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"

Volgnr.:

Omschrijving:

2021
Tarief €

HOOFDSTUK I

1.1
1.1.1
1.1.2

1.2

1.3
1.3.1
1.3.2.

De uitgifte van of het verlengen van de uitgifte van eigen graven
Het recht bedraagt voor het uitsluitend recht tot begraven, onverminderd de overige
rechten:
voor de uitgifte van 20 jaar
voor het verlengen van de uitgifte als in onderdeel 1.1.1. bedoeld, voor een periode
van 10 jaar
De uitgifte van een algemeen graf
Het recht bedraagt voor het verkrijgen van het recht tot begraven en begraven
houden van één stoffelijk overschot in een algemeen graf, voor een periode van 10
jaar, onverminderd de overige rechten
De uitgifte van of het verlengen van de uitgifte van een eigen urnengraf,
een urnennis of een urnenkelder
Het recht bedraagt voor het uitsluitend recht tot het bijzetten en bijgezet houden
van één of meer asbussen, onverminderd de overige rechten:
voor de uitgifte van het eigen urnengraf, de urnennis of de urnenkelder voor een
periode van 20 jaar
voor het verlengen van de uitgifte als in onderdeel 1.3.1. bedoeld, voor een periode
van 10 jaar

2272,00
1136,00

284,00

2.272,00
1.136,00

HOOFDSTUK II

2.1

2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2

Het begraven van stoffelijke overschotten van twaalf jaar of ouder
Het recht bedraagt voor het begraven van een stoffelijk overschot in de leeftijd van
twaalf jaar of ouder:
in gewone tijd
in buitengewone tijd

1.136,00
2.272,00

Het begraven van stoffelijke overschotten van één tot twaalf jaar
Het recht bedraagt voor het begraven van een stoffelijk overschot in de leeftijd van
één jaar of ouder, doch niet ouder dan twaalf jaar:
in gewone tijd
in buitengewone tijd

568,00
1.136,00

Het begraven van stoffelijke overschotten tot één jaar
Het recht bedraagt voor het begraven van een stoffelijk overschot in de leeftijd tot
één jaar of van een doodgeboren kindje:
in gewone tijd
in buitengewone tijd

284,00
568,00
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TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"
Volgnr.:

2.4
2.4.1
2.4.2

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

2.6

Omschrijving:

Het bijzetten van asbussen
Het recht bedraagt voor het bijzetten van een asbus in een graf, een urnennis of
een urnenkelder:
in gewone tijd
in buitengewone tijd
Het opgraven en/of herbegraven van stoffelijke overschotten
Het recht bedraagt voor:
het opgraven van een stoffelijk overschot, anders dan op rechterlijk bevel
het opgraven van één of meer stoffelijke overschotten waarbij tegelijkertijd
herbegraving van deze overschotten plaatsvindt in hetzelfde graf
het opnieuw begraven van een stoffelijk overschot in een ander graf op de
begraafplaats worden geheven de helft van de
rechten, genoemd in de onderdelen 2.1. tot en met 2.3. van deze tarieventabel.

2.7.1
2.7.2

particuliere urnengraven en particuliere urnennissen

2.8
2.9

376,00
752,00

2.272,00
568,00

Voor de toepassing van onderdeel 2.5. wordt onder stoffelijk overschot mede
begrepen de overblijfselen van stoffelijke overschotten die na de wettelijke grafrust
van 10 jaar nog in het graf aanwezig zijn.
Het afnemen en terugplaatsen van grafbedekkingen
De rechten bedragen voor het afnemen en weer terugplaatsen van grafbedekkingen
op:
particuliere graven, niet zijnde een particulier urnengraf of een particuliere urnennis

2.7

Tarief €

Het ruimen van een particulier graf
Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een
particulier graf
Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een
particulier urnengraf

310,00
61,00

2.272,00
376,00

HOOFDSTUK III

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Het gebruik van de aula
Het recht bedraagt voor:
het gebruik van de aula, per halfuur
het gebruik van de koelcel, per dag
het gebruik van de geluidsinstallatie, per keer
het gebruik van de aula als mortuarium (all-in tarief), per keer, met inbegrip van
het gebruik van de koelcel en de geluidsinstallatie

138,00
149,00
58,00
843,00
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behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"
Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief €

HOOFDSTUK IV
Het onderhoud van de begraafplaats en van graven, die op 16 maart 2004
(het moment van de inwerkingtreding van de "Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2004") reeds waren uitgegeven

4.1
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5

4.2.2.6
4.3

4.4

Inleidende bepaling
Dit hoofdstuk is van toepassing op particuliere graven of algemene graven:
die op 16 maart 2004 reeds waren uitgegeven respectievelijk in gebruik gegeven
waren;
waarvan de uitgiftetermijn (nog) niet na de inwerkingstredingsdatum als in
onderdeel 4.1.1. bedoeld op verzoek van de rechthebbende of de gebruik(st)er is
verlengd.
De jaarlijkse onderhoudsrechten
Het recht bedraagt per jaar voor:
de bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats
het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafbedekking,
onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.1.1., per kalenderjaar voor:
een liggende zerk, die twee graven dekt
een roef, waarop de in onderdeel 4.2.2.1. bedoelde zerk rust
een liggende zerk, die één graf dekt
een roef, waarop de in onderdeel 4.2.2.3. bedoelde zerk rust
een onderdeel van een grafbedekking, per onderdeel, waarbij als onderdeel wordt
aangemerkt:
a. een kruis of een monumentje op een zerk;
b. een steen;
c. een stel banden;
d. stenen paaltjes met of zonder kettingen;
e. een vrijstaand monument;
f. een kelder.
een urnennis of urnengraf
In de in onderdeel 4.2. bedoelde rechten zijn mede begrepen een bijdrage in de
kosten van het onderhouden van paden en groenvoorzieningen en de begraafplaats
in het algemeen.
Voor gedeelten van een grafbedekking, die geen onderdeel zijn van de afkoopsom
als bedoeld in onderdeel 4.5. die voor hetzelfde graf is voldaan voor de datum van
ingang van de heffing van de "Verordening begraafplaatsrechten 2004" (1 maart
2004), worden de rechten geheven zoals bedoeld in onderdeel 4.2.2. van deze
Tarieventabel.

62,00

62,00
40,00
32,00
21,00
32,00

32,00
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behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"
Volgnr.:

4.5
4.5.1

4.5.2

Omschrijving:

Tarief €

Afkoop van de jaarlijkse onderhoudsrechten (zonder verlenging van de
uitgifte van een graf)
De jaarlijkse rechten, genoemd in onderdeel 4.2., kunnen worden afgekocht:
met uitsluitend recht voor bepaalde tijd tot het einde van het tijdvak waarvoor het
uitsluitend recht is verleend door betaling ineens van het bedrag dat wordt
verkregen door vermenigvuldiging van de jaarlijkse rechten met het resterend
aantal jaren waarvoor het uitsluitend recht is verleend;
met uitsluitend recht voor onbepaalde tijd voor een periode van tien jaren door
betaling ineens van tienmaal de jaarlijkse rechten.
HOOFDSTUK V
Het onderhoud van de begraafplaats en van graven, die na 16 maart 2004
(de inwerkingtreding van de "Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaats Karssenhof 2004") zijn of worden uitgegeven dan wel
waarvan de uitgiftetermijn wordt verlengd

5.1
5.1.1
5.1.2

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.3

Inleidende bepaling
Dit hoofdstuk is van toepassing op particuliere graven of algemene graven:
die na 16 maart 2004 zijn uitgegeven, respectievelijk in gebruik gegeven waren;
die reeds voor 16 maart 2004 zijn uitgegeven, maar waarvan de uitgiftetermijn na de inwerkingstredingsdatum van meergenoemde verordening op verzoek
van de rechthebbende of de gebruik(st)er wordt verlengd.
Het onderhouden van particuliere graven
Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een
particulier graf:
voor de periode die aanvangt bij de de uitgifte van 20 jaar
voor de periode die aanvangt bij het verlengen van de uitgifte als in onderdeel
5.1.1. bedoeld, voor een periode van 10 jaar
dat na de in onderdeel 5.1.1. genoemde inwerkingtredingsdatum wordt verlengd als
bedoeld in onderdeel 5.1.2. voor elk jaar dat de uitgiftetermijn van een eigen graf
wordt verlengd.
Het onderhouden van algemene graven
Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een
algemeen graf, voor de periode die aanvangt bij het verlenen van het recht van 10
jaar als bedoeld in onderdeel 1.2. van deze Tarieventabel

1.758,00
879,00
87,00

437,00
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Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief €

Het onderhoud van een particulier urnengraf, een urnennis of een
urnenkelder
5.4
5.4.1
5.4.2

5.5

Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een
particulier urnengraf, een urnennis of een urnenkelder:
voor de periode die aanvangt bij de uitgifte van 20 jaar
voor de periode die aanvangt bij het verlengen van de uitgifte als in onderdeel
5.3.1. bedoeld, voor een periode van 10 jaar

1.758,00
879,00

Overige bepalingen omtrent het onderhoud
In de onderdelen 5.1. tot en met 5.4. bedoelde rechten zijn mede begrepen een
bijdrage in de kosten van het onderhouden van paden en groenvoorzieningen en de
begraafplaats in het algemeen.
HOOFDSTUK VI

6.1

Het in- of overboeken in het register van de begraafplaats
Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een in- of overboeking in het register van de begraafplaats

24,75

6.2

Het verstrekken van een grafakte
Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een grafakte of een duplicaat daarvan

24,75

6.3
6.3.1

6.3.2.
6.3.3
6.3.4
6.4

6.5

Het verstrekken van een vergunning
Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een vergunning tot het plaatsen of verwijderen van gedenktekens of andere
voorwerpen op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere
urnenkelder daaronder begrepen
een vergunning tot het plaatsen of verwijderen van gedenktekens of andere
voorwerpen op een algemeen graf
een vergunning tot het plaatsen of verwijderen van een plaat ter afsluiting van een
urnennis
een vergunning tot het plaatsen of verwijderen van een grafkelder
De in de onderdelen 6.3.1. tot en met 6.3.3. genoemde rechten worden niet
geheven voor een wijziging van een eerder verleende vergunning, welke wijziging
uitsluitend de wijziging van de inscriptie van één der gedenktekens betreft.

Het verstrekken van een lijkkist
Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een lijkkist

72,00

48,00
72,00
568,00

492,00

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2020, nr 2020/59
De raadsgriffier,
L.W.F. Örsçek-Moolenaar
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1 07 Verordening Begraafplaatsrechten 2021-V1.docx

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, nummer
2020/59,
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
s t e l t v a s t:
de “Verordening begraafplaatsrechten 2021”.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats Karssenhof te Ouderkerk aan de
Amstel;
b.
particulier graf: een graf ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot
het doen begraven en begraven houden van lijken of de overblijfselen van een
overledene dan wel een graf bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van
asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen;
c.
algemeen graf: een graf, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van
lijken van overledenen, anders dan een particulier graf;
d.
particulier urnengraf: een graf ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend
tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen in een
nis of kelder, bevattende de as van overledenen;
e.
urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is
verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;
f.
asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
g.
urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
h.
rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft
verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, een
urnengraf of een particuliere urnennis;
i.
de gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een recht op een ruimte in
een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan
worden in diens plaats te zijn getreden;
j.
grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van de
“Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2004” door of
namens het bevoegde bestuursorgaan een grafrecht wordt verleend;
k.
grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf.
Artikel 2. Belastbaar feit, maatstaf van heffing en tarief
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de
begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de
begraafplaats, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3. Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie
de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen
gebruik maakt.
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Artikel 4. Vrijstellingen
1.
De rechten worden niet geheven voor het begraven van een stoffelijk overschot van
een doodgeboren of pasgeboren kind, dat tegelijk met dat van het stoffelijk
overschot van de moeder in één graf wordt begraven.
2.
De rechten als bedoeld in hoofdstuk IV van de bij deze verordening behorende
tarieventabel worden niet geheven ter zake van graven waarvan de
Oorlogsgravenstichting de rechthebbende is of van graven die bij de
Oorlogsgravenstichting in beheer zijn.
Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de
bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tarieventabel.
2.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6. Belastingjaar
1.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar
gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel 4.5. van de tarieventabel is
het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.
3.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk V van de tarieventabel is het
belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de rechten zijn geheven.
Artikel 7. Wijze van heffing
1.
De rechten die per jaar worden geheven, bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.4. van
de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.
2.
Andere rechten als die bedoeld in het eerste lid worden geheven door middel van
een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld
1.
De rechten die per jaar worden geheven, bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.4. van
de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit
later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
Andere rechten dan die in het vorige lid bedoeld zijn verschuldigd bij de aanvang
van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen,
werken of inrichtingen.
Artikel 9. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven moeten de aanslagen worden
betaald in één termijn. Deze termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet.
3.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
Artikel 10. Kwijtschelding
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Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening begraafplaatsrechten 2020” wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening begraafplaatsrechten
2021”.
Ouder-Amstel, 17 december 2020
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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1 08 Verordening Forensenbelasting 2021-V1.docx

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020, nummer
2020/59,
gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;
s t e l t v a s t:
de Verordening op de heffing en invordering van de Forensenbelasting 2021
(Verordening forensenbelasting 2021).
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder
gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

woning:

een

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht
1.
Onder de naam 'Forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de
natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer
dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde
woning beschikbaar houden.
2.
Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden
beoordeeld.
Artikel 3. Vrijstellingen
Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare
betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend
lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de
overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.
Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief
De belasting bedraagt:
a.
een voor permanente bewoning geschikte woning
b.
een niet voor permanente bewoning geschikte woning

€
€

132,69
66,43

Artikel 5. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6. Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld
De belasting is verschuldigd op het moment dat de woning meer dan 90 dagen in het
belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.
Artikel 8. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
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2.

3.

In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine
afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde.

Artikel 9. Kwijtschelding
Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening forensenbelasting 2020” wordt ingetrokken met ingang van de in
het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening forensenbelasting
2021”.

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

de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

J. Langenacker
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1 09 Verordening Toeristenbelasting 2021-V1.docx

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020,
nummer 2020/59,

BESLUIT :
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting
2021”.
(Verordening toeristenbelasting 2021)
Artikel 1. Belastbaar feit
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het
houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in
welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de
gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
Artikel 2. Belastingplicht
1.
Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel
1.
2.
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene
die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.
3.
Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene
belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.
4.
De belastingplichtige is verplicht een nachtverblijfregister bij te houden.
Artikel 3. Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1.
van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5,
eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;
2.
van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de
Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van
artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon
verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
Artikel 4. Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het
aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen
vermenigvuldigd met het aantal nachten.
Artikel 5. Belastingtarief
1.
Voor accommodaties zoals hieronder omschreven, bedraagt het tarief per
persoon per overnachting € 0,91:
a.
kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig
ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte
daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een
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2.

omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is
vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel
of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
b.
kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en
volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het
plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen merendeels ten
behoeve van recreatief nachtverblijf.
c.
vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een
kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van
eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar.
d.
volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt
van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de
volgtijdige plaatsing van verschillende kampeermiddelen.
Voor accommodaties zoals hieronder omschreven, bedraagt het tarief per
persoon per overnachting € 7,90:
a.
Overige accommodaties/ruimten waar gelegenheid tot het houden van
verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding wordt
geboden.

Artikel 6. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7. Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8. Aanslaggrens
Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtingen, waartoe
gelegenheid wordt of is gegeven, tijdens het belastingjaar minder dan 10 zal of heeft
belopen.
Artikel 9. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op
de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van
het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden later.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.
Artikel 10. Kwijtschelding
Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11. Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij of zij
voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot
overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van
burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel
231, tweede lid, onderdelen b. en d., van de Gemeentewet.
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening toeristenbelasting 2020” wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
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3.
4.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, of zo dit
later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening toeristenbelasting
2021”.

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

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

De voorzitter

J. Langenacker
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2.d 2e voortgangsrapportage en 2e begrotingswijziging 2020 Duo+ (2020-63)
1 Dossier 1851 voorblad.pdf

Commissie Begroting
Dossiernummer

1851

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

10 december 2020

Agendapunt

2.d

Omschrijving

2e voortgangsrapportage en 2e begrotingswijziging
2020 Duo+ (2020-63)

Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie Begroting

10 december 2020

Commissie Begroting

10 december 2020

Toelichting
De tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is op
in het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname en
de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden. Het college
stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen de tweede begrotingswijziging 2020
Duo+. Daarna zal de tweede begrotingswijziging definitief worden vastgesteld door het
bestuur Duo+, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken.

1 2e voortgangsrapportage en 2e begrotingswijziging 2020 Duo+- rvs- 2020-63

RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/63
datum raadsvergadering
onderwerp

:
:

portefeuillehouder
datum raadsvoorstel

:
:

17 december 2020
2e voortgangsrapportage en 2e begrotingswijziging
2020 van Duo+
Joyce Langenacker
17 november 2020

Samenvatting
De tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is op
in het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname
en de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden. Het
college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen de tweede begrotingswijziging
2020 Duo+. Daarna zal de tweede begrotingswijziging definitief worden vastgesteld door
het bestuur Duo+, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken.

Wat is de juridische grondslag?
Op grond van de GR Duo+ artikel 10 lid 2 is het bestuur bevoegd begrotingen vast te
stellen en te wijzigen. Op grond van de GR Duo+ artikel 20 lid 3 worden
begrotingswijzigingen naar college en raden gezonden in verband met zienswijze. In
oktober 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de indeling van de
verbonden partijen waarbij voor elke verbonden partij een sturingsregime is vastgesteld.
Duo+ is ingedeeld in risicoprofiel 3 (hoog). Dit betekent dat de P&C-documenten in de
raad worden geagendeerd.

Wat is de voorgeschiedenis?
Deze voortgangsrapportage, inclusief de tweede begrotingswijziging is onderdeel van de
P&C-cyclus van Duo+. Ten opzichte van de primitieve begroting 2020 zijn er al diverse
wijzigingen doorgevoerd die alle aan de raad zijn voorgelegd. Dit is de laatste wijziging
voor 2020.

Waarom dit raadsvoorstel?
De tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is
op in het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter
kennisname en de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad
aangeboden.

Wat gaan we doen?
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor geen zienswijze in te
dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging Duo+ 2020.

Wat is het maatschappelijke effect?
n.v.t.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Via de reguliere p & c cyclus van Duo+ en de gemeente worden het college en de raad
meegenomen in de ontwikkelingen van Duo+. Naast de p & c cyclus worden ook
voortgangsrapportages gemaakt. De tweede voortgangsrapportage is inhoudelijk, maar
ook financieel van aard. In deze rapportage uitgebreid gerapporteerd over de

ontwikkelingen en bestuurlijke samenwerking en is de financiële impact hiervan
toegevoegd.
Deze rapportage is, voordat de jaarrekening 2020 wordt opgesteld, de laatste rapportage
over 2020. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging Duo+
2020. De tweede voortgangsrapportage Duo+ 2020 borduurt voort op de effecten die
uitgaan vanuit de eerste begrotingswijziging 2020. Daarnaast hebben zich in de eerste
helft van 2020 gebeurtenissen voorgedaan, of zijn besluiten genomen die financiële
gevolgen hebben en die niet binnen de begroting van Duo+ opgevangen kunnen worden.
Ook hebben de coronaperikelen geleid tot extra uitgaven. Daarnaast zijn voor de afdeling
Buurt en Burger veel maatwerk aanvragen binnengekomen van de gemeente OuderAmstel. Dit geldt overigens ook voor de gemeente Uithoorn. Ook deze aanvragen zijn in
de begrotingswijziging van Duo+ verwerkt.
In de tweede voorgangsrapportage 2020 van Duo+ wordt ook nog gerapporteerd over
het programma slimmer verbinden, informatieveiligheid, enkele bedrijfsvoeringsaspecten
zoals bijvoorbeeld het ziekteverzuim en de accountantscontroles.
Het gevolg van de toename van de maatwerkaanvragen is dat hierdoor een steeds
grotere administratieve druk komt te liggen op de verantwoording van prestaties. Ook de
accountant heeft hierop gewezen. De administratie van Duo+ is niet ingericht op het
administreren van alle maatwerkaanvragen op voor- en nacalculatie inclusief de
prestatieverantwoording. Voor 2021 zullen de mogelijkheden onderzocht worden om de
administratie zodanig in te richten dat er wel een goede en adequate verantwoording van
de maatwerkaanvragen kan worden afgelegd waardoor gestuurd kan worden op budget.
Uitgangspunt is en blijft dat Duo+ een maatwerkopdracht binnen het door de gemeente
beschikbaar gestelde bedrag uitvoert.
Uit de voortgangsrapportage blijkt wederom dat Duo+ zich stap-voor-stap verder
ontwikkelt tot een organisatie die zich bewust is van zijn rol en waarbij getracht wordt
binnen de gegeven kaders efficiënt en zakelijk te werken. Duo+ heeft zich in de
coronacrisis staande weten te houden en flexibiliteit en veerkracht getoond en de
dienstverlening is voor het overgrote deel doorgegaan.
Er is veel aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking in de vorm van
opdrachtgever – opdrachtnemers overleggen (OGON) waardoor de onderlinge lijnen zijn
verkort en de relatie over het algemeen open en goed is. Naast het eerdergenoemde
aandachtspunt is er ook een aandachtspunt ten aanzien van de voortgangsrapportage
zelf. Duo+ zal in overleg met de drie gemeenten, een oplegger ontwikkelen waarin ook
meer aandacht voor de inhoud en ontwikkeling van Duo+ en de gevolgen die daarvan
uitgaan naar de gemeenten opgenomen zullen worden.

Wat hebben we hiervoor nodig?
In de voortgangsrapportage/begrotingswijziging worden op diverse punten
kostenverhogingen opgevoerd, te weten de gemeentelijke bijdrage, Corona en
maatwerkafspraken.
De gemeentelijke bijdrage neemt toe vanwege de aangepaste verdeling van de kosten
voor opleiding en ziektevervanging van Duo+. Tot op heden waren deze kosten
onderdeel van Bedrijfsvoering/Staf. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Diemen
meebetaalt aan de kosten voor opleiding en ziektevervanging voor de afdelingen Buurt
en Burger terwijl Diemen hier niet aan deelneemt. In deze begrotingswijziging past Duo+
dit aan. Dit levert voor Ouder-Amstel een nadeel op van € 46.775. Dit bedrag is in de 2e
burap Ouder-Amstel opgenomen.
Met betrekking tot de kosten van de Coronacrisis (p.24) zijn dit kosten die Duo+ direct
doorbelast aan Ouder-Amstel (extra opdrachten m.b.t. Corona) en kosten van Duo+ zelf
die zijn toegenomen en volgens de verdeelsleutel bij Ouder-Amstel terecht komen. De
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eerste categorie bedraagt €273.550, de tweede categorie €96.488. Het totaal van €369.838 is opgenomen in de 2e Burap van Ouder-Amstel.
Een derde belangrijke post zijn de maatwerkafspraken. Door deze bijdragen kan Duo+ de
door de gemeente gewenste opgaven mede helpen te realiseren. Het gaat hierbij om
diverse zaken die optellen tot een bedrag van €392.662. De maatwerkafspraken zijn al in
de periode 2019/2020 gemaakt en toen ook direct verwerkt in de begrotingen/buraps
van Ouder-Amstel. Echter heeft Duo+ ze nu pas verwerkt.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Diemen, Uithoorn en Duo+. Over de voortgangsrapportage en begrotingswijziging van
Duo+ wordt niet apart gecommuniceerd.

Wat is het vervolg?
Het bestuur van Duo+ moet voor 31 december 2020 de begrotingswijziging goedkeuren
om de begrotingsrechtmatigheid te borgen.

Hoe monitoren en evalueren we?
De P&C-documenten van Duo+ worden volgens hetgeen is vastgesteld in de nota
verbonden partijen in de raad geagendeerd.
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1. Inleiding
Hierbij presenteren wij de tweede voortgangsrapportage 2020 van Duo+.
Deze rapportage is, voordat de jaarrekening 2020 van Duo+ opgesteld wordt, de laatste
rapportage over 2020 en is voornamelijk financieel van aard. Dit betekent dat in deze
rapportage ingegaan wordt op de financiële gevolgen van door het bestuur van Duo+ reeds
genomen besluiten en autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op het financiële
resultaat van Duo+. Daarnaast wordt aandacht besteed een paar bedrijfsvoering
onderdelen die effect kunnen hebben op de dienstverlening van Duo+. Los hiervan wordt in
het kort ook nog even stilgestaan bij de recente ontwikkelingen binnen het directieberaad.
Het is duidelijk dat de Coronacrisis veel impact heeft op Duo+. Er is veel tijd besteed aan
crisisbeheersing. Dit heeft de bedrijfsvoering van Duo+ geraakt en daarmee ook de
dienstverlening. Door de (extra) inzet van personeel van Duo+ voor de crisisbeheersing is
minder tijd besteed aan de levering van de diensten en producten. Hierdoor zijn
achterstanden ontstaan. Hoe groot de gevolgen hiervan zijn is nog niet te overzien. Aan de
hand van een inventarisatie zullen de teamleiders van Duo+ afspraken maken met de
opdrachtgevers over het wegwerken van de achterstanden en het tempo waarin dat moet
gebeuren. In deze rapportage worden tevens de kosten in beeld gebracht die binnen Duo+
gemaakt zijn voor het beheersen van de coronacrisis.
Opvallend is de toename van de aanvragen van de gemeenten voor maatwerk. Met name
bij de afdelingen Buurt en Burger is het aantal maatwerk aanvragen ten opzichte van
voorgaande jaren aanzienlijk toegenomen. Als deze trend zich doorzet zal gekeken moeten
worden naar een andere, strakkere vorm van administreren, bijvoorbeeld in de vorm van
tijdschrijven. De accountant van Duo+ heeft aangegeven dat de maatwerkopgaven 1 op 1
verantwoord moeten worden en dat het belangrijk is dat de relatie tussen de gemaakte
kosten en de geleverde prestatie goed herleidbaar is. Een andere mogelijkheid is dat Duo+
binnen de loonsom budgetten opneemt voor de maatwerkaanvragen in combinatie met het
beschikbaar stellen van lumpsum bedragen.
Voor het rekeningjaar 2020 wordt het al heel moeilijk zo niet onmogelijk om al de
maatwerkaanvragen op voor- en nacalculatie te administreren inclusief de
prestatieverantwoording. Om onrechtmatigheden of onzekerheden bij de jaarrekening
2020 van Duo+ te voorkomen is de oplossing om voor het rekeningjaar 2020 de financiering
van de maatwerkaanvragen als lumpsum financiering te beschouwen. Voor 2021 kan
onderzocht worden in hoeverre de administratie zodanig ingericht kan worden dat een
goede en adequate verantwoording van de maatwerkaanvragen mogelijk is.
In het bestuur van Duo+ is aandacht gevraagd voor de opzet van de voorgangsrapportage
van Duo+. Tot op heden is de rapportage generiek van opzet. De afname van de producten
en diensten is echter per gemeente verschillend. Met deze rapportage probeert Duo+
richting te geven aan deze wens. Hoewel deze voorgangsrapportage tot 1
begrotingswijziging leidt voor Duo+ is de toelichting wel gesplitst. In de toelichting op de
financiële mutaties wordt voor de gemeente Diemen alleen ingegaan op de onderdelen Staf
en Bedrijfsvoering en voor de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel komen daar de
onderdelen Buurt en Burger bij.
De 2e begrotingswijziging 2020 van Duo+ in combinatie met de 2e voorgangsrapportage
2020 van Duo+ wordt om zienswijzen voorgelegd aan de raden van de DUO-gemeenten.
Om de begrotingsrechtmatigheid van Duo+ te borgen moet de 2e begrotingswijziging 2020
van Duo+ voor 31 december 2020 door het bestuur van Duo+ vastgesteld zijn. Vandaar dat
deze stukken al relatief vroeg in het jaar in procedure gebracht worden.
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2. Koers en richting
Vanaf het moment dat ervoor gekozen is om Duo+ via een collegiaal directiemodel aan te
sturen en er meer duidelijkheid gekomen is over de rollen en de verantwoordlijkheden van
het Directieberaad is er het een en ander veranderd. Nadat eerder al de
gemeentesecretaris van Diemen geen deel meer kon uitmaken van het Directieberaad
hebben inmiddels de gemeentesecretarissen van Ouder-Amstel en Uithoorn de gemeenten
te verlaten. Hierdoor verandert de samenstelling van het Directieberaad. In de vervanging
is inmiddels (tijdelijk) voorzien maar het betekent wel dat er nadere afspraken gemaakt
moeten worden over de rollen en de taken binnen het directieberaad. Deze mutaties
hebben effect hebben op de aansturing van Duo+. Ook heeft de bestuursadviseur van Duo+
per 1 juli 2020 de dienst verlaten. In verband met deze factoren is tijdelijke inhuur, gericht
op de invulling van de collegiale taken in het Directieberaad en op de aansturing van Duo+,
het Directieberaad en het bestuur per direct noodzakelijk. Deze inhuur is bestuurlijk
afgehecht en in de 2e begrotingswijziging 2020 van Duo+ opgenomen.
Zoals in de inleiding aangegeven is, heeft in het eerste half jaar van 2020 het Covid-19 virus
een enorme impact gehad op de gehele DUO-organisatie. Er is veel tijd en energie gaan
zitten in de crisisbeheersing. In lijn van de landelijke richtlijnen zijn de noodzakelijke
maatregelen getroffen. Maar inmiddels wordt binnen de DUO-organisatie ook gekeken
naar de toekomst. Hiervoor is “de werkgroep herstart” in het leven geroepen. In deze
werkgroep zitten vertegenwoordigers van Duo+ en de DUO-gemeenten. Deze werkgroep
houdt zich bijvoorbeeld bezig met de invulling van “het nieuwe werken” op zowel de korte
als de langere termijn. Ook wordt, rekening houdend met de richtlijnen, gekeken naar een
veilige inrichting van de gemeentehuizen.
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3. Financiën
A) De 1e begrotingswijziging 2020 van Duo+

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In de vergadering van 2 juli 2020 heeft het bestuur van Duo+ de 1e begrotingswijziging
2020 van Duo+ vastgesteld. In deze begrotingswijzing zijn de volgende financiële mutaties
doorgevoerd:
De verplaatsing van het VIC-team van het team financiën naar de Staf.
De cao-ontwikkelingen.
Het lidmaatschap van de WGSO.
Het doorvoeren van de nieuwe verdeelsystematiek.
De structurele doorwerking van de in de begroting 2019 opgenomen aanvullende lasten.
De verschuiving van de in de begroting opgenomen budgetten voor teamontwikkeling.
Een onttrekking aan de reserve Slimmer Verbinden voor projecten die in 2020 uitgevoerd
zullen worden.

B) Extra kosten die binnen de begroting 2020 van Duo+ opgevangen
zijn
Het jaar 2020 is alweer ruim 8 maanden oud. Tijd om de tussenbalans op te maken. In de
afgelopen maanden is veel gebeurd, ook gebeurtenissen die van invloed zijn op Duo+, op
de bedrijfsvoering, op de levering van de producten en diensten en daarmee ook op de
financiën van Duo+.
Duo+ heeft voor 2020 een reële begroting opgesteld. De opzet is dat Duo+ met deze
begroting zoveel als mogelijk zelfvoorzienend is. Dat staat natuurlijk los van autonome
ontwikkelingen en eventuele maatwerkaanvragen. Duo+ beschikt niet over een reserve
om deze onvoorziene uitgaven op te vangen. Vanaf 2021 krijgt Duo+ voor de
bedrijfsvoering een groeibudget. De gemeenten groeien qua inwonertal en daardoor
groeien ook de ambtelijke organisaties van de gemeenten. Duo+ zal dit budget hard nodig
hebben om, rekening houdend met deze groei, de dienstverlening op peil te kunnen
houden. Temeer omdat de groei van de gemeenten de afgelopen jaren niet
gecompenseerd is. Binnen Duo+ wordt vanzelfsprekend wel gekeken naar waar het
goedkoper kan, waar bezuinigd kan worden, of processen efficiënter ingericht kunnen en
of nog meer dan nu processen geharmoniseerd kunnen worden. Het lukt Duo+ steeds
beter om uitgaven op te vangen die niet voorzien zijn, al dan niet na een aanwijzing van
het Directieberaad.
Hierbij kan gedacht worden aan:
De meerkosten van de accountant
Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de vacatureruimte
(incidenteel) en door een interne verschuiving van personeel

€ 60.000

Extra kosten interne communicatie
De kosten worden op aangeven van het Directieberaad verantwoord op post
advieskosten

€ 25.000

Aanschaf en implementatiekosten Tangelo
€ 90.000
Deze eenmalige ICT gerelateerde kosten kunnen worden opgevangen binnen de
ruimte die ontstaan is bij de kapitaallasten. Deze ruimte is ontstaan omdat
minder geïnvesteerd wordt in de aanschaf van applicaties. De applicaties worden steeds
in toenemende mate door de aanschaf van licenties ontsloten.
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Meerkosten aanschaf en implementatiekosten Motion
Zie de toelichting van “aanschaf en implementatiekosten Tangelo”.

€ 30.000

Woonwerkverkeer
De medewerkers krijgen een tegemoetkoming in de kosten van het woonwerkverkeer door middel van een forfaitaire maandelijkse bijdrage. Deze
forfaitaire bijdrage, die voor geheel Duo+ van toepassing is, is gebaseerd is op
het aantal kilometers per dag en een weekrooster. Deze regeling heeft echter
onbedoeld voor een opwaartse druk gezorgd. De inschatting is dat de
budgetten van de reiskosten met een bedrag van in totaliteit € 60.000
overschreden zullen worden. Hier is het voordeel op de declaraties van de
zakelijke reiskosten al vanaf getrokken. Deze meer kosten, die over de teams
van Duo+ verdeeld worden (gemiddeld ongeveer € 5.000 per team), kunnen
binnen de exploitatiebudgetten opgevangen worden.

€ 60.000

Kosten Corona
Duo+ heeft voor de crisisbeheersing extra kosten gemaakt door de inzet van
extra uren, extra inhuur en de aanschaf van extra materialen, licenties e.d..
Binnen Duo+ is gekeken welke kosten binnen de exploitatie opgevangen
kunnen worden, welke kosten door de gemeente gedekt worden uit
rijksbijdragen (bijv. de Tozo regeling) en welke kosten direct tot een
overschrijding zullen leiden. In de 2e begrotingswijziging zijn de kosten ad
€ 381.000 meegenomen die binnen de exploitatie van Duo+ niet opgevangen
kunnen worden. Dit bedrag betreft een inschatting van de kosten voor geheel
2020. Los van het bedrag ad € 381.000 kan Duo+ € 80.000 aan kosten voor de
crisisbeheersing van Corona zelf opvangen binnen de exploitatie. Dit bedrag
heeft grotendeels betrekking op de uren die ingezet zijn voor de
crisisbeheersing. Inmiddels wordt met de opdrachtgevers gesproken over het
inlopen van de achterstanden. Ook is binnen de exploitatie ruimte ontstaan
waarbinnen extra kosten opgevangen kunnen worden. Deze ruimte is ontstaan
omdat door de Coronacrisis bepaalde uitgaven lager uitvallen dan voorzien is.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor restauratieve voorzieningen.
Verder vangt Duo+ binnen de exploitatie de kapitaallasten van een investering
van € 32.000 op.

€ 80.000

Control Framework
Duo+ gaat dit of begin volgend jaar over tot de aanschaf van een control
framework voor de ondersteuning van de interne controles. Ook deze kosten,
die ongeveer € 25.000 bedragen, zal Duo+ op aangeven van het directieberaad
uit eigen middelen opvangen.

€ 25.000

Duo+ vangt een bedrag ad € 370.000 aan extra kosten (voorlopig) binnen de
begroting 2020 van Duo+ op. Voor bepaalde kosten (bijv. de corona
gerelateerde kosten) moet nog samen met de DUO-gemeenten gekeken hoe
daar op termijn mee omgegaan zal worden.
Door Duo+ wordt de tweede helft van dit jaar nog een proces uitgewerkt om te komen tot
meer efficiencyvoordelen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een bestuurlijke wens.
Het proces zal niet eerder dan in 2021 tot resultaten kunnen leiden.
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C) Aanpassingen van de begroting 2020 van Duo+ die ontstaan zijn
nadat de 1e begrotingswijziging opgesteld is.
In de eerste helft van 2020 hebben zich gebeurtenissen voorgedaan of zijn besluiten
genomen die financiële gevolgen hebben en die niet binnen de begroting van Duo+
opgevangen kunnen worden. Ook zijn besluiten genomen waarvan de financiële gevolgen
nog via een technische begrotingswijziging verwerkt moeten worden. Daarnaast zijn voor
de afdeling Buurt en Burger veel maatwerk aanvragen binnengekomen van de gemeenten
Ouder-Amstel en Uithoorn. Ook deze aanvragen zijn in de begrotingswijziging verwerkt. Al
deze mutaties leiden tot de volgende effecten op de gemeentelijk bijdragen.
Gemeente
Diemen
- Gemeentelijke bijdrage
- Kosten Corona
- Maatwerk
Totaal Diemen



2e begrotingswijzing*

totale bijdrage*

82.583
-66.593
-42.650
-26.660

-5.806.874
-66.593
-42.650
-5.916.118

Ouder-Amstel
- Gemeentelijke bijdrage
- Kosten Corona
- Maatwerk
Totaal Ouder-Amstel

-46.775
-369.838
-392.662
-809.275

-7.973.806
-369.838
-780.985
-9.124.629

Uithoorn
- Gemeentelijke bijdrage
- Kosten Corona
- Maatwerk
Totaal Uithoorn

-107.203
-582.519
-863.698
-1.553.420

-13.860.894
-582.519
-1.356.698
-15.800.111

een plus is een voordeel voor de gemeente

Alle mutaties die verwerkt zijn in de begrotingswijziging worden hieronder per afdeling
toegelicht.
Algemeen
a. Opleidingsbudgetten
Als gevolg van de Coronacrisis kunnen dit jaar niet alle voorgenomen opleidingen gevolgd
worden. Er zijn wel toezeggingen gedaan en in enkele gevallen zijn er ook verplichtingen
aangegaan. Vandaar dat voorgesteld worden om het restbudget van de opleidingen via een
bestemmingsreserve over te hevelen naar 2021. In 2021 zal geïnventariseerd worden welke
opleidingen vanuit de begroting 2021 van Duo+ daar nog bij kunnen. Als dan blijkt dat het
totale opleidingsbudget in 2021 inclusief het restbudget van 2020 te hoog is zal het resterende
bedrag eenmalig vrijvallen.
Voorgesteld wordt om de volgende bedragen via een bestemmingsreserve over te hevelen
naar 2021
Staf
€ 25.000
Bedrijfsvoering
€ 45.000
Burger
€ 17.500
Buurt
€ 50.000
Totaal over te hevelen naar 2021
€ 137.500
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Voor het overhevelen van het restbudget naar 2021 worden de middelen ondergebracht in
een bestemmingsreserve. Hiermee wordt voorkomen dat het restbudget aangemerkt kan
worden als winst voor Duo+ (vennootschapsbelasting).
Staf
a. Voorziening Frictiekosten. (-€ 60.000)
Duo+ is voor het personeel dat zowel in tijdelijke als in vaste dienst is voor de Wet
Werkeloosheidsvoorziening eigen risicodrager. Dit betekent dat Duo+ voor een medewerker
bij een (gedwongen) ontslag zelf over een maximale periode van 3 jaar de WW-uitkering moet
betalen totdat de desbetreffende ex-medewerker een nieuwe baan gevonden heeft. De
geschatte kosten die de gemeente moet betalen aan het UWV zijn opgenomen in de
Voorziening frictiekosten. Voor een drietal ex-medewerkers duurt het echter aanzienlijk langer
dan verwacht voordat ze een nieuwe betrekking gevonden hebben. Dit leidt tot meerkosten
die niet voorzien zijn. In verband hiermee moet de voorziening opgehoogd worden.
Voorgesteld wordt om de voorziening frictiekosten met € 60.000,-- op te hogen.
b. Van detachering naar een dienstbetrekking elders. (€ 0)
Tot 1 april 2020 was een medewerker van Duo+ gedetacheerd bij een andere gemeenten.
Duo+ betaalde het salaris van de medewerker en de desbetreffende gemeente betaalde een
vergoeding aan Duo+. Het bedrag was echter niet kostendekkend. Deze constructie is destijds
gekozen als meest gunstige oplossing voor een medewerker die boventallig was. Deze
constructie was wel erg onzeker omdat de detachering een keer op kon houden. Ook droeg
Duo+ door deze constructie de risico’s van de medewerker en de administratieve last. Vandaar
dat medewerking is verleend aan het verzoek van de desbetreffende gemeente om de
medewerker in dienst te nemen. Dit verloopt budgettair neutraal. De desbetreffende
gemeente betaalt het salaris en Duo+ betaalt een suppletie op het salaris. Dit omdat het
salaris van de ex-medewerker hoger is dan de desbetreffende gemeente kan betalen. In de
begrotingswijziging worden de noodzakelijke technische aanpassingen verwerkt
c. Kosten crisisbeheersing Corona (€ 0)
Duo + heeft, met instemming van de gemeenten een medewerker ingehuurd is voor het
opvangen van diverse aanvullende taken binnen het nieuwgevormde collegiale directiemodel.
Deze taken zijn het versterken van de posities van de OGON’s en de ondersteuning van het
MT. Deze medewerker is echter bijna in zijn geheel ingezet voor de crisisbeheersing van
Corona. Het werk dat is blijven liggen is van essentieel belang voor het goed en adequaat
kunnen functioneren van Duo+. Daar moet in de tweede helft van het jaar een inhaalslag op
gepleegd worden. De Staf gaat zich inspannen deze inhaalslag binnen de budgetten en
capaciteit van de Staf op te vangen, ook door het proces over een langere periode uit te
smeren.
d. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van het budget)
De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het
opleidingsplan. Deze toerekening is gedaan om een evenredige verdeling van deze kosten over
de gemeenten (verdeelsleutel) mogelijk te maken
Ook het ziektebudget is over de afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen. In de
begrotingswijziging zijn de aan de Staf toegerekende kosten opgenomen.
e. Advieskosten (-€ 65.000)
Duo+ beschikt over een adviesbudget van € 100.000,--. Dit budget is opgenomen in de
begroting van Duo+ voor het opvangen van advieskosten die gemaakt worden voor de
ondersteuning van de directie, organisatieontwikkeling en overige specialistische adviezen. Dit
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jaar heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een veiligheidsincident. Dit
onderzoek was noodzakelijk om na te gaan wat er gebeurd is en waardoor het incident
gebeurd is. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen op grond waarvan dit
soort incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook is gekeken of de
organisatiecultuur mogelijk van invloed is geweest op het ontstaan van het incident. Het
onderzoek heeft uiteindelijk €69.000 gekost. Deze kosten drukken zwaar op het beschikbare
adviesbudget waardoor er een relatief klein bedrag resteert voor de overige advieskosten dit
jaar. In verband hiermee heeft het bestuur van Duo+ aangegeven dat het adviesbudget in 2020
met maximaal € 65.000 overschreden mag worden. Via deze rapportage en de 2e
begrotingswijziging 2020 wordt het bedrag van € 65.000 opgevoerd. Tot op heden is het
adviesbudget al met ruim € 21.000 overschreden. Daar komen nog de meer kosten ad € 25.000
bij voor de interne communicatie die op aanwijzing van het Directieberaad ten laste van deze
begrotingspost gebracht moet worden en de advieskosten ad € 13.000 voor de begeleiding van
een ex-medewerker van Duo+. Voor de rest van het jaar resteert dan nog een adviesbudget
van € 6.000,-f.

Kosten inhuur ondersteuning directie (-€ 72.000)
Zoals onder “Koers en richting” reeds aangegeven is, is door het vertrek van de
gemeentesecretarissen van de DUO-gemeenten het een en ander veranderd binnen het
Directieberaad. Deze mutaties hebben effect hebben op de aansturing van Duo+ en op de
invulling van de collegiale taken. In verband hiermee maar ook omdat er binnen de directie
van Duo+ 2 sleutelposities nog niet ingevuld zijn (directiesecretaris en bestuursadviseur) is
tijdelijk inhuur per direct noodzakelijk. De verwachting is dat de inhuur tot 1 januari 2020
noodzakelijk is. Dit is afgestemd met de drie gemeentesecretarissen. De kosten, die geschat
worden op maximaal € 72.000,-- worden verantwoord in de 2e begrotingswijziging 2020 van
Duo+ en via de vigerende verdeelsleutel aan de gemeenten doorbelast.

g. Representatie (€ 50.000)
In de begroting van Duo+ is voor representatie een bedrag opgenomen. Dit bedrag is onder
meer bedoeld ter dekking van de kosten van de organisatie dag, bijeenkomsten van
teamontwikkeling e.d. Als gevolg van de Coronacrisis zijn dit soort bijeenkomsten niet
doorgegaan. Vandaar dat voorgesteld wordt om incidenteel een bedrag ad € 50.000 vrij te
laten vallen en terug te laten vloeien naar de DUO-gemeenten
Bedrijfsvoering
a. Slimmer Verbinden. (Onttrekking aan de reserve)
Binnen “Bedrijfsvoering” worden de uitgaven van het Programma “Slimmer Verbinden”
verantwoord. Voor de uitgaven die ten laste van het programma gebracht worden is een
reserve gevormd. Voor 2020 heeft het directieberaad ingestemd met kosten van projecten die
ten laste van het programma gebracht worden. Via de 2e begrotingswijziging worden de
budgetten die hiervoor nodig zijn beschikbaar gesteld. Van een paar projecten die afgesloten
zijn, zijn de uitgaven lager dan het beschikbaar gestelde budget. Het verschil tussen de
beschikbare budgetten en de uitgaven wordt weer toegevoegd aan de reserve. Het betreft de
volgende onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve tot een totaalbedrag van € 87.918,-Monitoring en Sturing
Versnelling bouwkoppelingen
Ontmanteling Datacentra
Uitwijk
I Writer en Ibabs
Inkoop
Totaal

40.000
12.100
16.426
- 24.907
- 5.701
50.000
87.918
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b. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van de kosten)
De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het
opleidingsplan. Hiermee wordt bereikt dat de opleidingskosten naar evenredigheid verdeeld
kunnen worden over de gemeenten (verdeelsleutel). Ook is het ziektebudget over de
afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen. Binnen bedrijfsvoering (team P en O) zijn
primitief de totale kosten voor ziekte en opleidingen opgenomen. Via deze
begrotingswijzigingen wordt de betreffende begrotingspost verlaagd. Deze kosten worden
toegerekend aan de andere afdelingen.
c. Het doorbelasten van betaalde kosten voor de DUO-gemeenten ((-40.992)
Dit betreft een correctie. Duo+ heeft abusievelijk facturen betaald die ten laste gebracht
moeten worden van de DUO-gemeenten, bijvoorbeeld de abonnementskosten voor “Werken
in het Westen”. In de begrotingswijziging worden deze doorbelastingen aangemerkt als
maatwerk
d. Kosten crisisbeheersing Corona (-€ 181.000)
Duo+ heeft voor de beheersing van de Coronacrisis extra kosten gemaakt. Deze kosten, die
niet voorzien en onvermijdelijk zijn, hebben betrekking op:
1. De aanschaf van licenties voor de thuiswerkomgeving
2. Het verbeteren van de thuiswerkomgeving
3. Extra aanschaf werkplekapparatuur (investering)
4. Het maken van luchtfoto’s
5. Extra verbruik mobile data
Het bedrag ad € 181.000,-- betreft een extrapolatie van de kosten voor het hele jaar
gebaseerd op een tussenstand per 1 augustus 2020.
e. Kosten maatwerk
- Gemeente Ouder-Amstel
Kosten communicatie. (structureel € 70.000)

45.000 S

-

Gemeente Diemen
Kosten communicatie

25.000 S

-

Gemeente Uithoorn
Kosten communicatie

18.000 S
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Burger
a. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van de kosten)
De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het
opleidingsplan. Hiermee wordt bereikt dat de opleidingskosten naar evenredigheid verdeeld
kunnen worden over de gemeenten (verdeelsleutel). Ook is het ziektebudget over de
afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen
b. Kosten maatwerk.
Voor de afdeling Burger worden voornamelijk kosten voor maatwerkaanvragen opgevoerd.
Deze maatwerkaanvragen zijn:
Ouder-Amstel
1. Transformatie sociaal domein
100.000 S
2. Werkplan basis op orde
66.000 I
3. Transitietraject
50.000 I
4. Inzet projectleider inburgeren
17.000 I
5. Inzet contractmanager
9.509 S
Totaal Ouder-Amstel
242.509
Uithoorn
1. Inzet contractmanager
2. Vroeg signaleren-schuldhulpverlening
3. Koersnota veranderingstraject integraal werken
4. Extra huisvesting sociaal loket
5. Stress sensitieve hulpverlening
6. Woningontruiming en nazorg
7. Transformatie Sociaal Domein, aanvulling
8. Transformatie Sociaal Domein
9. Minimabeleid bijzondere bijstand
10. Regievoerder statushouder
11. Detachering secretaresse
12. Betaalde factuur NVVK
13. Inzet adviseur inburgering
Totaal
14. Correctie maatwerk primitieve begroting
Totaal Uithoorn

50.000 S
74.983 I
25.000 I
9.568 S
4.225 I
15.193 S
200.000 I
200.000 S
39.680 I
50.000 I
21.000 I
3.133 I
34.276 I
727.058
-57.000I
670.058

De kosten voor het maatwerk worden via afzonderlijke facturen bij de desbetreffende
gemeente in rekening gebracht
c. De kosten crisisbeheersing corona (-€ 25.000)
Binnen het Sociaal Domein zijn als gevolg van de Coronacrisis extra kosten gemaakt. Met name
voor de TOZO-regeling is veel extra inzet gepleegd, enerzijds vanuit de bestaande capaciteit en
anderzijds door inhuur. Ook zijn door de Coronacrisis veel extra aanvragen binnengekomen
voor andere regelingen binnen het sociaal domein. Tot op heden zijn, met instemming van de
gemeenten, binnen het Sociaal Domein voor de uitvoering van de TOZO-regeling € 250.000
aan extra kosten gemaakt. De verwachting is dat dit jaar de kosten zullen oplopen tot
€ 385.000. Ter dekking van deze kosten hevelen de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel de
Rijksbijdragen van in totaal € 637.950 (Uithoorn € 414.600 en Ouder-Amstel € 223.350) over
aan Duo+. De gemeenten krijgen deze rijksbijdragen voor het opvangen van de
uitvoeringskosten van de TOZO-regeling. Het totale bedrag, dat in de begrotingswijziging
beschouwd wordt als maatwerk, wordt in een bestemmingsreserve opgenomen. De uitgaven
die in het kader van de uitvoering van de TOZO-regeling gemaakt worden, worden aan deze
reserve onttrokken. Als op termijn blijkt dat de totale kosten voor de uitvoering van de TOZO12

regeling lager zijn dan de rijksbijdragen, dan zal het resterende deel terugvloeien naar de
gemeenten.
Het KCC/burgerzaken heeft, voor het opvangen van de klantvragen die verband houden met
de Coronacrisis extra menskracht ingehuurd. De inschatting is dat deze extra kosten voor 2020
uitkomen op € 25.000.
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Buurt
a. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van de kosten)
De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het
opleidingsplan. Hiermee wordt bereikt dat de opleidingskosten naar evenredigheid verdeeld
kunnen worden over de gemeenten (verdeelsleutel). Ook is het ziektebudget over de
afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen
b. Kosten Maatwerk.
Ouder-Amstel
1. Medewerker Onderhoud in verband met het Besluit afval
53.400 S
2. Surveillant in verband met besluit afval
43.655 S
Totaal Ouder-Amstel
97.055
Uithoorn
1. Inzet BOA jaarwisseling jeugdoverlast
57.500 I
2. BOA medewerker
61.237 S
3. Ledigen van afvalbakken in het weekend
19.500 S
4. Medewerker algemene dienst
21.927 I
Totaal Uithoorn
160.164
De kosten van het maatwerken worden via afzonderlijke facturen bij de desbetreffende
gemeente in rekening gebracht.
c. Vrijval salarislasten (€ 75.872)
Een medewerker die boventallig was heeft de dienst verlaten. De in de begroting opgenomen
salarislasten vanaf april 2020 ad 75.872 worden verrekend met de gemeenten.
d. Kosten crisisbeheersing Corona (-€ 175.000)
De afdeling Buurt heeft tijdens de Coronacrisis veel extra inzet gepleegd voor handhaving
(naleven Corona maatregelen verkeer, horeca), verkeersregelaars en extra toezicht. De
kosten zijn gemaakt door extra inzet eigen personeel (overwerk) en inhuur derden. De teams
binnen de afdeling Buurt hebben tijdens de crisis onderling personeel uitgewisseld om de
extra werkzaamheden zo veel als mogelijk op te vangen. Het bedrag ad € 175.000,-- betreft
een extrapolatie van de kosten voor het hele jaar gebaseerd op een tussenstand per 1
augustus 2020. € 50.000 van dit totale bedrag is, op grond van een gemaakte afspraken,
specifiek uitgegeven voor de gemeente Ouder-Amstel. Het betreft kosten voor handhaving.
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4. Informatieveiligheid
Inmiddels krijgt de structuur voor de informatieveiligheid steeds vastere vormen. Per 1 juli
2020 is de voormalige Functioneel Gegevensbeheer (FG) opgeschoven naar de functie Chief
Information Security Officer (CISO) en per 1 augustus 2020 is een nieuwe Functioneel
Gegevensbeheerder (FG) aangesteld. Daarnaast is de afgelopen tijd hard gewerkt om aan de
hand van een inventarisatie in kaart te brengen wat het kader is waarbinnen de
informatieveiligheid zich beweegt maar ook welke acties noodzakelijk zijn om de veiligheid
zo veel als mogelijk te borgen. De AVG bijvoorbeeld is een algemene wet voor de beveiliging
van de persoonsgegevens. Deze wet met algemene strekking is van toepassing op zowel
bedrijven als instellingen en niet specifiek voor gemeenten. Aan de hand van 13
hoofddoelen is in beeld gebracht wat precies onder de beveiliging van de persoonsgegevens
van de gemeenten valt en welke acties daaruit voortvloeien. Deze acties zijn in een
totaalplanning opgenomen voor de beveiliging van de informatie. Ook wordt een
actualisatie van zowel het strategische als het tactische informatieveiligheidsbeleid
voorbereid. In verband met de overgang van de BIG naar de BIO is de normstelling voor de
informatieveiligheid veranderd. Bovendien is op grond van de BIO een meer procesmatige
aanpak van de informatieveiligheid vereist. Dit betekent dat de informatieveiligheid in
toenemende mate in de lijn belegd en geborgd moet worden.
Daarnaast is het duidelijk dat druk op de beveiliging van de informatie steeds groter wordt.
De cyber criminaliteit neemt toe en wordt ook steeds slimmer. Een incident in de maand
december 2019 heeft ons geleerd dat een fout op de loer licht. Het leert ons dat de
bewustwording in de organisatie over de informatieveiligheid verbeterd moet worden
Bij het in de lijn brengen en borgen van de informatieveiligheid alsmede het bevorderen van
de bewustwording hebben de teams en afdelingen goede en adequate ondersteuning nodig.
Dat kunnen de CISO en de FG vanuit hun adviserende en toetsende rol niet alleen doen.
Hier is extra capaciteit voor nodig. Deze extra capaciteit moet enerzijds de verbinding maken
tussen de CISO/FG en de teams/afdelingen en anderzijds ook in de directe nabijheid de
teams/afdelingen ondersteunen en helpen. In deze verbindende rol is de afgelopen tijd door
een stagiair deels voorzien.
In de afgelopen 6 maanden heeft zich een aantal datalekken voorgedaan. Afhankelijk van de
ernst van het datalek wordt al of niet een melding gemaakt bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Hieronder het overzicht van de datalekken over de maanden januari
2020 tot en met juli 2020, het aantal datalekken dat gemeld is bij de AP en een overzicht van
de meest voorkomende datalekken.

Aantal datalekken jan-juli
DUO+
Diemen
Uithoorn
Ouder-Amstel
totaal

12
3
1
0
16

Gemeld bij AP
Duo+

DUO+ - Bedrijfsvoering - Team Financiën

Diemen

Diemen - Publiekszaken - Team Burgerzaken

Duo+

DUO+ - Burger - Team Burgerzaken & KCC
totaal

15

1
1
1
3

Meest voorkomende datalekken
verkeerd geadresseerde post/e-mail
8
retour brieven
5
diverse
3
totaal
16
Daarnaast hebben zich in de eerste zeven maanden van 2020 nog 73 veiligheidsincidenten
voorgedaan binnen de 4 organisaties. Dit betreft meldingen van spam, phising mails, verbale
bedreigingen en van verloren of gestolen toegangsdruppels en telefoons. Naar aanleiding
van een incident wordt altijd met de betreffende teams/afdelingen contact opgenomen om
te kijken of en zo ja hoe in de toekomst dit soort incidenten voorkomen kunnen worden.
Deze incidenten kunnen ontstaan door persoonlijke fouten of door een fout in een proces
(aanpassen van een proces)

5. Bedrijfsvoering onderdelen
1. Ziekteverzuim
In de eerste maanden van 2020 was er sprake van een lichte stijging van het ziekteverzuim
met een piek (8,9%) in de maand maart. Maar juist tijdens de coronacrisis is het ziekteverzuim
sterk teruggelopen. Vanaf de maand mei is het gemiddelde ziektepercentage van Duo+ onder
de norm van 5 % gekomen. In de maand juli was het gemiddelde ziekteverzuim van Duo+ 3,6
%. Gemiddeld over de eerste 7 maanden bedraagt het percentage 5,9 %. Duo+ heeft op dit
ogenblik 209 medewerkers die nul keer verzuimd hebben, of wel medewerkers die zich
tenminste een jaar niet ziek gemeld hebben.

2. Facturenafhandeling
De facturenafhandeling binnen Duo+ loopt redelijk. Op 12 augustus 2020 stonden nog 132
facturen open waarvan 22 tussen de 30 en 60 dagen, 6 tussen de 60 en 90 dagen en 11 meer
dan 90 dagen. De gemiddelde doorlooptijd van een factuur is 25 dagen, 5 onder de gesteld
norm maar toch nog relatief hoog. Aan de facturen die langer dan 90 dagen openstaan ligt
meestal een conflict met de leverancier ten grondslag.
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Het volgende overzicht geeft aan hoe de “te late” facturen zich verhouden tot de facturen
die wel binnen de norm afgehandeld zijn.

3. De accountantscontroles
Algemeen
De accountantscontroles over het verslagjaar 2019 zijn voor 3 organisaties tijdig afgerond.
Voor de gemeente Uithoorn is de controle wat later afgerond omdat de uitkomsten van de
verbijzonderde interne controle niet tijdig aangeleverd zijn. Zoals al eerder aangegeven is, is
voor het verslagjaar 2019 een externe partij ingehuurd voor het uitvoeren van bijna de gehele
interne controle en de verbijzonderde interne controle van de DUO-organisatie. Hiertoe is
destijds overgegaan omdat nagenoeg het hele VIC-team de dienst verlaten had en er geen tijd
meer was om een goed team samen te stellen. Ook was de vraag naar auditors op dat
moment op de arbeidsmarkt erg groot. Deze externe partij was echter niet in staat om de
controles tijdig af te ronden. Ook liet de kwaliteit te wensen over. Duo+ heeft de laatste
maanden alles op alles gezet om de controles toch nog kwalitatief goed en tijdig te kunnen
afronden. Dit is gelukt voor Duo+, Diemen en Ouder-Amstel. Echter voor de gemeente
Uithoorn leidde deze extra inspanning niet tot een tijdige afronding. Deze problemen hebben
er helaas ook toe geleid dat de accountant van de drie gemeenten meerwerknota’s ingediend
heeft. Deze meer kosten worden binnen de bestaand budgetten van Duo+ opgevangen. Wel
hebben de extra inspanningen van Duo+ ertoe geleid dat de controles van Duo+ en de DUOgemeenten met een goedkeurende verklaring afgerond zijn. Inmiddels is binnen Duo+ een
nieuw VIC-team opgebouwd. De verwachting is dat de problemen die zich het afgelopen
rekeningjaar voorgedaan hebben hierdoor tot het verleden behoren.
Duo+
Zoals hierboven aangegeven is, is de controle van Duo+ afgerond met een goedkeurende
verklaring. De accountant heeft in het rapport van bevindingen behorend bij de verklaring het
volgende opgenomen.
Wat gaat goed?
 Duo+ is erin geslaagd om met compacte en leesbare jaarstukken goed inzicht te geven in de
bereikte resultaten.
 Duo+ steekt al jaren veel effort in de VIC. Daaruit volgen zeer beperkte afwijkingen. Door
data-analyse op personele kosten en door het wijzigen van de risico-inschatting bij de
inkoopkosten kan de controle inspanning van de VIC in 2020 afnemen.
 De prettige samenwerking met uw medewerkers maakt dat de controle soepel verloopt.
Daarnaast heef de accountant nog een aantal aandachtspunten voor Duo+.
Wat heeft de aandacht nodig?
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1. Het jaarrekeningdossier met onderbouwingen had niet op alle onderdelen de kwaliteit die in
2018 is gerealiseerd. De balansposten en het algemene deel van het jaarrekeningdossier
waren wel goed op orde.
2. De Europese en nationale aanbestedingsregels zijn niet in alle gevallen gevolgd. Dit betreffen
echter dossiers uit eerdere jaren. De onrechtmatigheden overschrijden de
goedkeuringstolerantie niet.
Binnen Duo+ is inmiddels een contactgroep Inkopen actief die er onder andere voor moet
zorgen dat de aanbestedingen in 2020 en volgende jaren rechtmatig zijn.
3. Maak frauderisicobeheersing zichtbaar onderdeel van uw interne beheersing door de
(overigens adequate) frauderisico-analyse en de uitkomst van de toets op de naleving van de
beheersmaatregelen die fraude moeten voorkomen, tenminste jaarlijks te agenderen in uw
bestuur en directie.
4. Scherp het wachtwoordbeleid aan van accounts met ruime bevoegdheden, blokkeer
accounts na meerdere inlogpogingen en test het terugzetten van de back-up. Dit maakt Duo+
minder gevoelig voor misbruik en draagt bij aan de continuïteit van de IT
Ad.1.

Ad.2.

Ad.3.

Ad.4.

Deze opmerking heeft betrekking op strikt naleven van de BBV-regels waaronder de
verantwoording van de overhead via het voorgeschreven lasten en baten overzicht. Dit
overzicht is thans verwerkt in deze voorgangsrapportage en wordt meegenomen in de
jaarrekening 2020 van Duo+ (zie bijlage 2).
De rechtmatigheidsfouten bij Europese aanbestedingen hebben betrekking op dossiers uit de
voorgaande jaren Het afgelopen jaar zijn er geen dossiers bijgekomen waarin deze regels niet
goed nageleefd zijn. Binnen de contactgroep inkopen worden de processen die tot een
aanbesteding leiden bewaakt. Ook is er een nieuwe procesbeschrijving gemaakt waarin de
risico’s en de beheersmaatregelen opgenomen zijn.
Duo+ heeft in 2018 een frauderisicoanalyse opgesteld. Deze is destijds bestuurlijk gemaakt.
Deze analyse is in de tussentijd wel herzien maar deze actualisatie is niet aan het bestuur
voorgelegd. Inmiddels heeft het bestuur van Duo+ aangegeven dat 2 x per jaar een
geactualiseerde frauderisicoanalyse voorgelegd moet worden. In het vierde kwartaal van dit
jaar wordt hier voor het eerst gevolg aan gegeven.
Inmiddels zijn technische aanpassingen doorgevoerd, onder andere door het instellen van de
multi-factor authenticatie. Hierdoor is het mogelijk om verder te gaan met het ondervangen
van de gesignaleerde risico’s. Dat wordt nu zo snel als mogelijk opgepakt.
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Bijlage 1 begroting na wijziging
Begroting 2020 t/m2e begrotingswijziging 2020
Staf
0. primitieve begroting
1. Nieuwe verdeelsystematiek. Staf via Bijdrage
2. VIC-team vanuit Bedrijfsvoering
3. Staf ontwikkeling CAO
4. Verschuiving budget afdeling- teamontwikkeling
5. Lidmaatschap WSGO
6. Advieskosten inclusief interne communicatie
7. Representatie
8. Inhuur ondersteuning directie
9. Verhogen voorziening frictiekosten
10. Uit dienst gedetacheerde mw vrijval salaris
11. Uit dienst gedetacheerde mw suppletie vergoeding
13. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering
14. Reservering restant opleidingskosten Staf
15. Kosten Corona Staf
Staf Bijdrage Duo+
Staf Maatwerk Ouder-Amstel
Staf Maatwerk Uithoorn
Staf inkomsten derden
Bedrijfsvoering
0. Primitieve begroting
1. Structurele ln. vanuit de 2e voortgangsrapp. 2019
2. Nieuwe verdeelsystematiek. Staf via Bijdrage
4. VIC-team naar de Staf
5. Bedrijfsvoering ontwikkeling CAO
6. Voorstel in-uitbesteden, effect Bedrijfsvoering
7. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling
8. Slimmer Verbinden (via Reserve)
11. Incidentele kosten betaald voor Diemen
12. Incidentele kosten betaald voor Ouder-Amstel
13. Incidentele kosten betaald voor Uithoorn
14. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed.
15. Reservering restant opleidingskosten
16. Kosten Corona
17. Maatwerk communicatie Diemen
18. Maatwerk Uithoorn communicatie
19. Maatwerk Communicatie Ouder-Amstel
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn
Bedrijfsvoering Via Reserve
Bedrijfsvoering inkomsten derden
Burger
0. primitieve begroting
1. Effecten met betrekking tot de nieuwe
verdeelsystematiek
2. Burger ontwikkeling CAO
3. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling
4. Verdeling budgetten, opleiding, ziekte ed.
5. Reservering opleidingskosten
6. Kosten Corona
7.Reservering Corona Ouder-Amstel (Tozo naar reserve)
8.Reservering Corona Uithoorn (Tozo naar reserve)
9.Aanwending Burger (Corona Tozo Ouder-Amstel)
10.Aanwending Burger (Corona Tozo Uithoorn)
11. Ziektekosten Burger
12.Transformatie Sociaal Domein Ouder-Amstel
13. Werkplan basis op Orde Ouder-Amstel

U/I

primitief

2020
1e wijz

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
I
I
I
I

0

U
U
U
U
U
U
U
U
I
I
I
U
U
U
U
U
U
I

-15.375.267

15.143.267

-656.667

I
I

73.000
109.000

I

50.000

153.000
228.232
243.904
0

U
U

5.333.751

2020
2e wijz

2021

2022

2023

2024

-962.751
-371.019
-13.125
-12.500
-2.500

0
0
0
0

1.271.895
0
0
90.000

-233.444
290.917
371.019
-149.625
-13.432
10.000
-243.904

-65.000
50.000
-72.000
-60.000
88.451
-27.045
-21.935
-25.000
pm
193.935
0
0
-61.406

126.060
-36.060

126.060
-36.060

126.060 126.060
-36.060
0

0
0
0
-90.000

0
0
0
-90.000

0 -36.060
0
0
0
0
-90.000 -90.000

-69.944

-69.944 -69.944

-25.000
-18.000
-70.000
-69.944

-25.000
-18.000
-70.000
-69.944

-25.000
-18.000
-70.000
-69.944

70.000

70.000

70.000

0

0

0

-100.000 -100.000

100.000

-50.000
-72.000
-69.944
-87.918
-17.650
-8.098
-15.244
463.258
-45.000
-181.000
-25.000 -25.000
-18.000 -18.000
-45.000 -70.000
-237.258 -191.944
42.650
53.098
70.000
33.244
87.918
0
0

290.917

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

-88.476
5.000
-260.754
-17.500
-25.000
-223.350
-414.600
-135.001
-250.600
-118.000
-100.000 -100.000

U

-66.000
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14. transitietraject Ouder-Amstel
15. Inzet projectleider Inburgering Ouder-Amstel
16.Inzet contract manager Ouder-Amstel
17. betaalde factuur voor Uithoorn NVVK
18.Inzet contract manager Uithoorn
19. Vroeg signalering - schuldhulpverlening Uithoorn
20.Koersnota verandertraject integraal werken Uithoorn
21.Extra huisvesting sociaal loket Uithoorn
22.Stress sensitieve schuldhulpverlening Uithoorn
23.Woningontruiming en nazorg Uithoorn
24.Transformatie Sociaal Domein Uithoorn aanvulling
25.Transformatie Sociaal Domein Uithoorn

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

26.minimabeleid bijzondere bijstand Uithoorn
27.Regievoerder statushouder Uithoorn
28. Detachering secretaresse Uithoorn
29.Correctie primitieve maatwerk Uithoorn
30.Inzet adviseur inburgering Uithoorn
Burger Bijdrage Duo+
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn
Burger via Reserve
Burger inkomsten derden
Buurt
0. primitieve begroting
1. Struc ln 2e voortgangsrapp. 2019 (Maatwerk OA en
UIthoorn)
2. Effecten m.b.t. tot de nieuwe verdeelsystematiek
3. Buurt ontwikkeling CAO
4. Voorstel in- uitbesteden Dagelijks Onderhoud
5. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling
6. Verdeling budgetten, opleiding, ziekte ed.
7. Reservering opleidingskosten
8. Vrijval Boventallige medewerker
9. Kosten Corona
10. Kosten Corona (specifiek Ouder-Amstel)
11. Mwk onderhoud i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel
12.Surveillant i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel
13.Inzet BOA jaarwisseling en jeugdoverlast Uithoorn
14. BOA medewerker Uithoorn
15. Ledigen afvalbakken in weekend Uithoorn
16. Medewerker algemene dienst Uithoorn
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn
Buurt inkomsten derden
Totaal Programma's via Bijdrage

U
U
U
U
U
I
I
I
I
I

Totaal Programma's via Maatwerk en facturen
Totaal Programma's via Reserve
Totaal Programma's via Derden
Investeringen
1. Aanschaf Computerapparatuur
2. Aanschaf Netwerkapparatuur
3. Aanschaf Serverapparatuur
4. Aanschaf Randapparatuur
5. Aanschaf Telefoons
Totaal Investeringen
Mutatie Reserves en voorzieningen
Toevoeging aan reserve bedrijfsvoering (studiekosten)
Onttrekking uit de reserve Bedrijfsvoering
Onttrekking uit de reserve Burger (Tozo)
Toevoeging aan reserve Burger (Tozo)
Naar Balans Reserves en voorzieningen

-50.000
-17.000
-9.509 -28.815
-3.133
-50.000 -50.000
-74.983
-25.000
-9.568
-9.568
-4.225
-15.193 -31.000
-200.000
-200.000 -200.000

5.276.751
57.000

-28.815 -28.815

-50.000

-50.000 -50.000

-9.568
-31.000

-9.568

-9.568

-31.000 -31.000

-200.000 -200.000

-8.000
-25.000

200.000

0
128.815
323.568

0
128.815
290.568

0

0

-222.400

-39.000

-39.000

290.917
-75.610
-161.568
-2.500

39.000

39.000

39.000

39.000

-2.500
-43.069
-50.000
75.872
-125.000
-50.000
-53.400 -53.400
-43.655 -43.655
-57.500
0
-61.237 -61.237
-19.500 -19.500
-21.927
0
142.197
2.500
147.055
160.164
19.500
0
0
402.128 -189.444

-2.500

-2.500

-2.500

-53.400
-43.655
0
-61.237
-19.500
0
2.500

-53.400
-43.655
0
-61.237
-19.500
0
2.500

-53.400
-43.655
0
-61.237
-19.500
0
2.500

19.500
0
-67.444

19.500
0
-67.444

0

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
I
I
I
I

-207.441
0
0

-39.680
-50.000
-21.000
57.000
-34.276
303.254
465.859
1.084.658
385.601
118.000

-28.815

0
0
128.815 128.815
290.568 290.568
0

0

6.832.595

6.793.595
39.000
0
27.213.613
278.000
0
50.000

-51.239
162.400
60.000
0
356.548

847.536 1.986.728
243.904
87.918
90.000
56.594

U
U
U
U
U
0
I
U
U
I

-243.904

-243.904

20

-39.000 -39.000

19.500
0
103.504
508.883 508.883
0
0
-90.000 -90.000

541.883
0
-90.000

508.883
0
-90.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

-232.000
-80.000
-180.000
-55.000
-20.000
-567.000
137.500
-87.918
-385.601
637.950
301.931

Bijlage 2 Overzicht van baten en lasten
De kosten van overhead maken nadrukkelijk onderdeel uit van de controle door de accountant. Dit
betekent dat deze kosten conform het voorgeschreven model van de lasten en de baten transparant in
beeld gebracht moeten worden, zowel qua werkelijkheid als begroting. In de primitieve begroting 2020 was
dit nog niet zodanig verwerkt.
Baten en lasten
Bedragen x € 1.000

1e begrotings-wijziging
2020

begrotingsjaar
baten

lasten

saldo

baten

lasten

2e begrotings-wijziging
2020

saldo

baten

lasten

-265

saldo

begrotingsjaar
baten

lasten

saldo

Lasten en baten
Lasten
Stafbureau*
Bedrijfsvoering

0

1.362

190

1.552

133

-663

-108

-230 1.972
449

506 2.445

15.375

-64

15.311

-276

-387

Burger

5.334

-4.618

716

-207

-22

Buurt

6.833

-6.068

765

171

-324

27.542

-10.749

16.793

1.049

-543

Subtotaal Programma's

-152

-133

1.494

-75

1.419

41

-68

-1.719

252

14.991

-410

14.581

7.098

-6.359

739

-449

0

7.454

-6.841

613

-2.393

52

31.036

-13.685

17.351

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo
financieringsfunctie
Overige alg.
dekkingsmiddelen
Subtotaal alg,
dekkingsmiddelen
Taakvelden en VPB
Overhead Staf
Overhead
Bedrijfsvoering
Overhead Burger

0

-1.552

-1.552

133

133

0

-1.419

-1.419

-15.311

-15.311

419

419

-20

-20

0

-14.913

-14.913

-716

-716

230

230

0

0

0

-487

-487

-765

-765

152

152

0

0

0

-613

-613

Vennootschapsbelasting
Subtotaal overhead en
-16.793
VPB
Saldo van baten en
27.542 -27.542
lasten
Toevoegingen en onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

-751

112

112

-2.281

164

31.036

88

332

Overhead Buurt

-16.793

0

-751

0

1.049

-1.294

-245 2.445

0
-17.432

-17.432

-31.117

-80

Stafbureau
Bedrijfsvoering

244

244

Burger
Buurt
Algemene
Dekkingsmiddelen
Subtotaal reserves
Geraamd resultaat

27.542

0

0

244

-27.542

0

1.294

21

332

386

-638

-252

386

-638

-252

474

-638

-164

718

-638

80

0 2.919

-2.919

0

31.755

-31.755

0

244
-1.294

88

Bijlage 3 bijdragen van de DUO-gemeenten
Bijdrage per DUO-gemeente
op basis van de nieuwe
verdeelsystematiek x € 1000

Primitieve Effect
Begroting gewijzigde
2020
verdeelsystematiek
(Notitie en
besluit
verdeelsystematiek)

Gewijzigde
Begroting
2020
(Basis en
Besluit
Notitie
Nieuve
Verdeelsystematiek)

Structurele
doorwerking
Slotwijziging
2019, CAO
exclusief
applicatiebeheer en
bezwarencom.

Gewijzigde
Begroting
2020
inclusief
structurele
doorwerki
ng vanuit
2019

1e
Begrotin
gswijziging
2020

2e
Begrotingswijziging
2020

Gewijzigde
Begroting
2020
inclusief
begrotingswijzigingen

Diemen
Staf
Bedrijfsvoering
Maatwerk
Compensatie Ouder-Amstel
Totaal Diemen

0

-324

-324

-143

-467

-6

-72

-544

-5.142

-273

-5.415

37

-5.379

-1

88

-5.292

-43

-43

-6

0
-27

-38
-5.916

-70

70

-5.212

-38
-565

-38
-5.777

-106

-38
-5.883

-223

-223

-98

-321

-4

-50

-375

-1

61

-3.641

Ouder-Amstel
Staf
Bedrijfsvoering

-3.642

-84

-3.726

25

-3.701

Burger

-1.893

105

-1.788

-32

-1.820

1

-109

-1.927

Buurt

-2.174

93

-2.081

-24

-2.105

-52

-45

-2.203

-115

-111

-226

-162

-388

0

-666

-1.054

-7.824

75
-145

75
-7.969

-291

75
-8.260

-56

-809

75
-9.125

-326

-326

-143

-469

-6

-72

-547

Maatwerk
Compensatie
Totaal Ouder Amstel
Uithoorn
Staf
Bedrijfsvoering

-6.359

918

-5.441

37

-5.404

-1

88

-5.316

Burger

-3.384

186

-3.198

-56

-3.254

3

-194

-3.446

Buurt

-4.620

198

-4.422

-52

-4.474

-111

-97

-4.682

-205

-228

-433

-60

-493

0

-1.278

-1.771

0
-14.568

-38
710

-38
-13.857

0
-274

-38
-14.132

0
-115

0
-1.553

-38
-15.800

Maatwerk

-140

0

-140

0

-140

0

-57

-197

Vanuit de reserve
Maatwerk derden

-140

0

-140

0

-244
-140

0

-474
-530

-718
-914

-27.744

0

-27.743

-671

-28.415

-177

-2.920

-31.755

Maatwerk totaal Uithoorn
Compensatie Ouder-Amstel
Totaal Uithoorn
Derden en reserve

Totaal bijdragen en maatwerk
Primitief 2020 volgens vastgestelde
begroting 2020
Applicatiebeheer Diemen
Ondersteuning Bezwarencommissie OA
Inkomsten Staf niet meegenomen

-27.542 Vastgesteld door Bestuur Duo+ op 8 juli 2019
-70 In de 3e begrotingswijziging 2019 is dit bedrag opgevoerd. Om de effecten van de verdeelsystematiek in 2020 goed te
kunnen berekenen is dit bedrag meegenomen bij de primitieve begroting. 2020.
-42 In de 3e begrotingswijziging 2019 is dit bedrag opgevoerd. Om de effecten van de verdeelsystematiek in 2020 goed te
kunnen berekenen is dit bedrag meegenomen bij de primitieve begroting. 2020.
-90 Het saldo van de Staf werd in de primitieve begroting doorbelast aan de programma's, hier stond zowel de lasten € 90 K
op als baten, per saldo nul en niet zichtbaar. In de nieuwe verdeelsystematiek wordt niet meer doorbelast naar de
programma's en wordt het totaal van de lasten en baten zichtbaar opgenomen in de begroting onder de Staf en
afzonderlijk doorbelast aan de DUO-gemeenten.
-27.744

22

Bijlage 4 Overzicht Reserves en Voorzieningen
Stand van de reserves en Voorzieningen

Voorziening frictiekosten

Begin Stand
per 1/1 2020

Rekenings- Stand na
Toevoeging
Onttrekking
Totaal
resultaat
verwerking
in 2020
in 2020
per 31/12/2020
2019
Rekeningsresultaat
65.000
65.000
60.000
125.000
0

Voorziening frictiekosten

65.000

Reserve Bedrijfsvoering

853.984

-169.000

- Staf
- Slimmer Verbinden
- Overige
- Egalisatie Reserve I&A

60.000

125.000

0

137.500

331.822

490.662

0
638.984

-40.000

0
215.000

Reserve Buurt/Burger

0

- Corona (TOZO-regeling)

0

- Terugbetaling door DUO-gemeenten (nota's)

65.000
684.984

598.984
0

137.500

267.162
137.500

86.000

-29.551

0

637.950

385.601

252.349

0

637.950

385.601

252.349

0

0

0

835.450

842.423

743.011

0

-29.551

0

-198.551

198.551

0

Rekening resultaat 2019

-198.551

198.551

0

720.433

0

749.984

23

331.822

-129.000

Rekening resultaat 2019

Totaal mutaties

0

86.000

0

0

Bijlage 5 Kosten Corona
Afdeling/team Werkzaamhed
en

tot 1-82020

prognose Opvangen binnen
2020
DuO+

TOZO

t.l.v. Gemeenten Bijdrage

Exploitatie Investeringen
Staf

inhuur

Totaal Staf

16.460

20.000

20.000

16.460

20.000

20.000

32.000

32.000

76.000

181.000

18.604

20.000

20.000

126.604

233.000

20.000

20.000

25.000

20.000

25.000

0

Bijdrage Maatwerk

0

0

0

Diemen OuderAmstel

Uithoorn

Totaal

0

0

0

0

181.000

66.593

47.529

66.878

181.000

66.593

47.529

66.878

25.000

0

8.967

16.033

25.000

0

8.967

16.033

75.000

0

23.995

51.005

Bedrijfsvoerin
g
i en a

investering
Thuiswerkomgeving

32.000
181.000

luchtfoto's

ID
Totaal
Bedrijfsvoering

Burger
KCC

Licenties
materialen
(bijv.
desinfectie)

inhuur
klantcontactcentrum

Totaal Burger

Buurt
Dagelijks
onderhoud

VTH

32.000

0

181.000

0

25.000
0

0

0

25.000

0

inhuur
eigen uren
overwerk

34.820
38.755

75.000

75.000

inhuur

75.000

100.000

50.000

50.000

100.000

0

65.997

34.003

eigen uren

33.520

40.000

40.000

182.095

215.000

40.000

0

0

125.000

50.000

175.000

0

89.992

85.008

345.159

493.000

80.000

32.000

0

331.000

50.000

381.000

66.593 146.488

167.919

385.600

385.600

Totaal Buurt

TOTAAL
CORONA EXCL.
TOZO
Sociaal
eigen uren
domein
TOZO
inhuur 2020
reservering
2021

73.270
148.000

385.600

385.600

TOTAAL TOZO

221.270

385.600

0

TOTAAL INCL
TOZO

566.429

878.600

80.000

252.350

24

252.350

232.350

223.350

414.600

0

637.950

637.950

0 223.350

414.600

32.000 637.950 331.000

687.950

1.018.950

66.593 369.838

582.519

0 637.950

