
      

Bundel van de Commissie Burger en Bestuur van 1 december 2016

 

 

 

19:30
1 Algemene punten

De aangegeven tijden zijn indicatief.

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

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

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

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

19:45
2.a Rapport Rekenkamer 'Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen'

(2016/45)
De Rekenkamer geeft een presentatie om het rapport toe te lichten (10 min.).

Voorgesteld besluit:
- De conclusies en aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamer Ouder-Amstel
‘Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen’ over
te nemen;
- Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbevelingen van de
Rekenkamer op te volgen op de wijze zoals verwoord in de bestuurlijke reactie die in
het rapport is opgenomen.

Raadsvoorstel 2016/45 Rapport Rekenkamer 'Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele
Wmo-voorzieningen'

Aanbiedingsbrief Rekenkamer bij rapport 'Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele
Wmo-voorzieningen'

Eindrapport Rekenkamer 'Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-
voorzieningen'

20:15
2.b Informatie van het college over Duo+

Hiertoe is besloten tijdens de raadsvergadering op 3 november 2016.
Memo college over aanbieding PvA doorontwikkeling Duo+

Aanbieding aan raad van probleemanalyse en projectplan

PvA doorontwikkeling obv probleemanalyse

Memo activiteiten Duo+ sinds de zomer

20:45
2.c De gemeentelijke organisatie in 2017 (2016/49)

Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met bijgaande notitie en de daarin opgenomen uitbreiding van de organisatie;
2. In te stemmen met de uitwerking van het principevoorstel te komen tot een egalisatiereserve projecten en
de raad de uitwerking voor besluitvorming voor te leggen;
3. De begrotingswijziging op te nemen in de 1e of 2e Nieuwsbrief 2017 en in de (meerjaren)begroting 2018.

Raadsvoorstel 2016/49 De gemeentelijke organisatie in 2017

De gemeentelijke organisatie in 2017

21:05
2.d Aanpassing van de begroting 2016 (2016/55)



Voorgesteld besluit:
1. De wijziging van de begroting 2016 conform onderstaand overzicht vast te stellen.
2. De wijziging van het investeringsschema 2016 conform onderstaand overzicht vast te stellen.

Raadsvoorstel 2016/55 Aanpassing van de begroting 2016

Raadsbesluit 2016/55 Aanpassing van de begroting 2016

21:15
2.e Invoering Individueel Keuzebudget (2016/60)

Voorgesteld besluit:
• Een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor uitbetaling van nagebleven vakantiegeld.
• Dit budget te dekken uit de reserves.
• Een budget van € 41.000,- beschikbaar te stellen voor het lokale Individueel Keuze Budget.
• Dit budget ten laste te laten komen van het rekeningresultaat.

Raadsvoorstel 2016/60 Invoering Individueel Keuzebudget

21:25
2.f Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis (ter bespreking op verzoek van NB)

Motivatie Natuurlijk Belang:
Graag ziet Natuurlijk Belang dat het onderwerp 8c Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis als
gespreksonderwerp opgenomen wordt. Meerdere overwegingen ondersteunen dit verzoek. Daarbij valt te
denken aan:
- het feit dat delegatie aan het college van de eigen bijdrage voor een algemene voorziening niet meer is
toegestaan. Halverwege 2016 is de raad toegezegd dat in oktober 2016 uitwerking hiervan zou
plaatsvinden;
- het feit dat de kwestie een zeer belangrijk onderdeel is binnen het sociaal domein;
- het feit dat in de evaluatie van de pilot HHT Diensten Thuis de raad slechts verondersteld wordt kennis te
nemen van het collegebesluit om de huidige regeling voort te zetten, terwijl er ook nog serieuze andere
mogelijkheden zijn;
- het feit dat eigen bijdragen zoals vermeld in het "Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp Ouder-Amstel 2016 versie II" (toegevoegd op verzoek NB) aanleiding geven hierover in de raad te
debatteren.
Tientallen percentages tariefsverhogingen 2016 ten opzichte van 2015, nakomende facturen eigen bijdragen
aan gebruikers et cetera.

Memo college over Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis

Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Ouder-Amstel 2016 versie II
(toegevoegd op verzoek NB)

2.g Vierde Nieuwsbrief 2016 (ter bespreking in de beeldvorming op verzoek van het CDA)
Het CDA heeft aangegeven hier mondeling een vraag over te willen stellen.

Vierde Nieuwsbrief 2016

21:30
2.h SCHORSING 15 MINUTEN
3 Oordeelsvorming

Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
21:45
3.a Rapport Rekenkamer 'Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen'

(2016/45)
Voorgesteld besluit:
- De conclusies en aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamer Ouder-Amstel
‘Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen’ over
te nemen;
- Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbevelingen van de
Rekenkamer op te volgen op de wijze zoals verwoord in de bestuurlijke reactie die in
het rapport is opgenomen.

21:55
3.b Informatie van het college over Duo+

Hiertoe is besloten tijdens de raadsvergadering op 3 november 2016.
22:10
3.c De gemeentelijke organisatie in 2017 (2016/49)

Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met bijgaande notitie en de daarin opgenomen uitbreiding van de organisatie;
2. In te stemmen met de uitwerking van het principevoorstel te komen tot een egalisatiereserve projecten en
de raad de uitwerking voor besluitvorming voor te leggen;
3. De begrotingswijziging op te nemen in de 1e of 2e Nieuwsbrief 2017 en in de (meerjaren)begroting 2018.

22:25
3.d Aanpassing van de begroting 2016 (2016/55)



Voorgesteld besluit:
1. De wijziging van de begroting 2016 conform onderstaand overzicht vast te stellen.
2. De wijziging van het investeringsschema 2016 conform onderstaand overzicht vast te stellen.

22:30
3.e Invoering Individueel Keuzebudget (2016/60)

Voorgesteld besluit:
• Een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor uitbetaling van nagebleven vakantiegeld.
• Dit budget te dekken uit de reserves.
• Een budget van € 41.000,- beschikbaar te stellen voor het lokale Individueel Keuze Budget.
• Dit budget ten laste te laten komen van het rekeningresultaat.

22:35
3.f Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis (ter bespreking op verzoek van NB)
4 Overleg met het college
22:40
4.a Vragen aan het college
22:50
4.b Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda

Openstaande toezeggingen college

Lijst afhandeling aangenomen moties

Lange termijn agenda

22:55
4.c Regionale aangelegenheden (ook die Ruimte betreffen)

- Samenwerking DUO+
- Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Stadsregio Amsterdam
- Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Groengebied Amstelland

23:00
5 Rondvraag
23:10
6 Sluiting
7 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

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

7.a Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst
inzake Veilig Thuis (2016/56)
Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de opheffing van de bestaande GR Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland
(2013) en het gelijktijdig aangaan van de bijgevoegde gelijknamige GR Openbaar Lichaam GGD
Amsterdam-Amstelland.
2. Het college van B&W te machtigen een afgevaardigde uit haar midden te kiezen die als
vertegenwoordiger van de gemeente Ouder-Amstel toetreedt tot het algemeen bestuur van het Openbaar
Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland.
3. Kennis te nemen van de concept dienstverleningsovereenkomst die het Openbaar Lichaam GGD
Amsterdam-Amstelland, na de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling, zal aangaan met de
GGD Amsterdam. In deze dienstverleningsovereenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum Seksueel
Geweld, opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Raadsvoorstel 2016/56 Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en
dienstverleningsovereenkomst inzake Veilig Thuis

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Dienstverleningsovereenkomst AMHK (Veilig Thuis) en Centrum Seksueel Geweld

7.b Vangnetuitkering 2016 (2016/58)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de analyse en maatregelen zoals beschreven in de notitie Vangnetuitkering 2016.

Raadsvoorstel 2016/58 Vangnetuitkering 2016

Notitie vangnetuitkering 2016

7.c Accountant 2017 (controle over het jaar 2016) (2016/61)
Voorgesteld besluit:
- Verstegen Accountants te benoemen tot accountant voor de controle van de jaarrekening voor het
boekjaar 2016;
- De benodigde extra gelden van € 10.000,- ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2016.



 

Raadsvoorstel 2016/61 Accountant 2017 (controle over het jaar 2016)

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

8.a Monitor Sociaal Domein tweede kwartaal 2016
Monitor Sociaal Domein tweede kwartaal 2016

Toelichting Monitor Sociaal Domein tweede kwartaal 2016



2.a Rapport Rekenkamer 'Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen' (2016/45)

1 Raadsvoorstel 2016/45 Rapport Rekenkamer 'Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen' 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
 

Nummer 2016/45 
 

datum raadsvergadering : 15 december 2016 

onderwerp : Rapport Rekenkamer ‘Beleidsevaluatie toegang tot 

ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen’ 

portefeuillehouder : Griffier 

datum raadsvoorstel : 22 september 2016 

 

Samenvatting 
De Rekenkamer Ouder-Amstel heeft het rapport ‘Beleidsevaluatie toegang tot onder-

steuning en individuele Wmo-voorzieningen’ uitgebracht. 

De gemeenteraad staat voor de keuze de conclusies en aanbevelingen over te ne-

men. 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De gemeente Ouder-Amstel heeft een Rekenkamer, die ieder jaar een onderzoek 

uitvoert. In 2016 is een beleidsevaluatie gedaan naar toegang tot ondersteuning en 

individuele Wmo-voorzieningen. 

 

Wat is er aan de hand? 
De centrale vraag van de beleidsevaluatie luidt als volgt: In hoeverre zijn de gemeen-

telijke doelen op het gebied van toegang tot ondersteuning en individuele voorzienin-

gen binnen de Wmo in Ouder-Amstel gerealiseerd en tot welke lessen leidt dit voor de 

toekomstige uitvoering? 

 

In het rapport worden conclusies getrokken ten aanzien van de toegang tot onder-

steuning en individuele Wmo-voorzieningen en worden aanbevelingen gedaan. 

Het college heeft hier in het bestuurlijk wederhoor op gereageerd; dit is integraal 

opgenomen in het rapport. 

 

Wat gaan we doen? 
De gemeenteraad kan de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen 

en het college van burgemeester en wethouders verzoeken de aanbevelingen van de 

Rekenkamer op te volgen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De gemeenteraad kan zelf kiezen welke conclusies en welke aanbevelingen worden 

gedeeld en worden overgenomen. 

 

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

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

N.v.t. 

 

Wat is het vervolg? 

N.v.t. 

 

De raadsgriffier



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van de griffier d.d. 22 september 2016, nummer 2016/45, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

De conclusies en aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamer Ouder-Amstel 

‘Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen’ over 

te nemen; 

 

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbevelingen van de 

Rekenkamer op te volgen op de wijze zoals verwoord in de bestuurlijke reactie die in 

het rapport is opgenomen. 

 

 

Ouder-Amstel, 15 december 2016 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Van:  Rekenkamer Ouder-Amstel  

Woudenbergseweg 50  

3953 MH  

Maarsbergen 

 

 

Aan:  Gemeenteraad Ouder-Amstel 

t.a.v. mevr. A.A. (Anke) Swets 

Postbus 35  

1190 AA  

Ouderkerk aan de Amstel  

 

  

Datum 22 september 2016 

Bijlage(n) Rekenkamerrapport ‘Toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-

voorzieningen’  

Betreft Aanbieding gemeenteraad rapport ‘Toegang tot ondersteuning en 

individuele Wmo-voorzieningen’ 

 

 

Contactpersoon:  

M. van Elteren –directeur 

T 06 451 56 342 

E maaike@necker.nl  

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

De rekenkamer Ouder-Amstel heeft in de afgelopen maanden het onderzoek ‘Toegang tot 

ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen’ uitgevoerd. Bij dezen bied ik u graag 

het eindproduct van de inspanningen aan.  

 

Het rapport bevat twee onderdelen: de bestuurlijke nota en de nota van bevindingen. In 

de bestuurlijke nota leest u de bestuurlijke boodschap van de rekenkamer: de conclusies 

en aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek. In dit deel is ook de reactie van het 

college van B&W op de bestuurlijke boodschap opgenomen. 

 

In de nota van bevindingen, het tweede onderdeel van het rapport, vindt u een 

uitgebreid verslag van de bevindingen van het onderzoek ‘Toegang tot ondersteuning en 

individuele Wmo-voorzieningen’.  

Ik kijk er naar uit om het rapport in de gemeenteraad aan u te presenteren.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Maaike van Elteren 

Plv. directeur rekenkamer Ouder-Amstel 
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Bestuurlijke Nota 
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1 Onderzoeksverantwoording 

1.1 / Aanleiding 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken binnen het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten in het kader van de Wmo 

extra taken gekregen op het gebied van voorzieningen die voorheen geregeld waren in de AWBZ 

(rijksoverheid). Ook is het de verantwoordelijkheid van gemeenten om de toegang tot (maatschappelijke) 

ondersteuning en individuele gemeentelijke voorzieningen (zoals huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, 

vervoersvoorzieningen en rolstoelen) voor inwoners te regelen.  

 

Sinds eind 2014 is het Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP) operationeel, een nieuwe naam voor het 

bestaande CJG/Wmo-loket. Het ZAP, dat uitgevoerd wordt door welzijnsorganisatie Coherente, verstrekt 

informatie en advies rondom de Wmo (en jeugdhulpvraagstukken) en geeft toegang tot alle 

maatwerkvoorzieningen. Vanaf 1 januari 2017 zal het ZAP worden verzorgd door DUO+, de gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Dit leidt tot de volgende 

vragen: in welke mate zijn de gemeentelijke beleidsdoelen gerealiseerd op het gebied van toegang tot 

ondersteuning en voorzieningen; op welke manier vervult het ZAP hier een rol in; en welke kansen en 

risico’s doen zich voor en welke lessen kunnen worden geformuleerd voor de toekomst? 

 

Voor dit onderzoek zijn enkele bevindingen uit het rekenkameronderzoek van 2015 relevant. In dit 

onderzoek naar de beleidscyclus kwam naar voren dat het college zijn beleidsdoelstellingen beter 

navolgbaar dient te maken voor de raad, terwijl de raad belangrijke stappen kan zetten op het gebied van 

kaderstelling, monitoring en evaluatie.
1
 Het huidige onderzoek tracht daarom te komen tot aandachtspunten 

voor raad en college waar rekening mee kan worden gehouden bij het opstellen en realiseren van beleid op 

het gebied van toegang tot ondersteuning en individuele voorzieningen. Het onderzoeksonderwerp is 22 

februari 2015 besproken met de verschillende fracties gedurende hun fractievergaderingen. 

1.2 / Doelstelling en vraagstelling 

De rekenkamer wil met het onderzoek bijdragen aan inzicht bij de raad in de mate waarin 

gemeentelijke doelen op het gebied van toegang tot ondersteuning en individuele voorzieningen binnen de 

Wmo worden gerealiseerd, welke kansen en risico’s zich voordoen en welke lessen getrokken kunnen 

worden voor de toekomst. Het gaat in dit onderzoek specifiek om de toegang tot ondersteuning en 

individuele voorzieningen binnen de Wmo en niet om de uitvoering van de gehele Wmo. 

 

De volgende vraag staat centraal: 

In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van toegang tot ondersteuning en 

individuele voorzieningen binnen de Wmo in Ouder-Amstel gerealiseerd en tot welke lessen leidt 

dit voor de toekomstige uitvoering? 

 

 

                                                        

1
 Meten is weten: onderzoek naar de beleidscyclus bij handhaving en inkoop & aanbesteding. December 2015.  
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Deze hoofdvraag valt uiteen in verschillende deelvragen.  

Beleid  

1 Wat is het gemeentelijk beleid (doelen en uitgangspunten) op het gebied van toegang tot ondersteuning 

en individuele voorzieningen binnen de Wmo? 

Uitvoering  

2 Op welke wijze vertaalt de gemeente de beleidsuitgangspunten in de aansturing van het ZAP 

(Coherente)? 

3 Op welke wijze geeft het ZAP uitvoering aan de gemeentelijke doelen en uitgangspunten op het gebied 

van toegang tot ondersteuning en individuele voorzieningen binnen de Wmo?  

Monitoring en informatievoorziening 

4 In welke mate heeft de gemeente zicht op de resultaten van beleid en uitvoering?  

5 Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van beleid en uitvoering?  

Kansen, risico’s en lessen 

6 Welke kansen en risico’s zijn te benoemen voor doelbereik? En welke lessen kunnen getrokken worden 

voor de toekomst? 

1.3 / Onderzoeksuitvoering 

Op 22 april 2016 stuurde de rekenkamer de onderzoeksopzet voor dit onderzoek naar de raad. Het 

startgesprek vond plaats op 2 juni 2016. Tijdens dit startgesprek is het onderzoek toegelicht en een eerste 

informatieverzoek neergelegd. 

 

De rekenkamer verrichtte haar werkzaamheden in de periode juni-juli 2016. Het startpunt van het onderzoek 

was 1 januari 2015 toen de nieuwe Wmo van kracht werd. De overgang van de uitvoering van het ZAP door 

Coherente naar DUO+ is voor zover mogelijk betrokken in het onderzoek. Het onderzoek is begonnen met 

een analyse van de landelijke en gemeentelijke beleidskaders. Vervolgens zijn interviews gehouden met de 

bestuurlijk verantwoordelijke (portefeuillehouder zorg, Wmo en welzijn), ambtelijke vertegenwoordiging, de 

directeur van Coherente, twee zorgpartners (MEE Amstel en Zaan en Flexicura) en vertegenwoordigers van 

cliënten (leden van de Adviesraad Sociaal Domein). In bijlage 1 wordt weergegeven welke personen de 

rekenkamer sprak en welke documenten zijn geanalyseerd.  

 

Op 29 juli 2016 is de Nota van bevindingen voorgelegd voor ambtelijk wederhoor. Op 6 september 2016 

ontving de rekenkamer de reactie in het kader van het ambtelijk wederhoor. De gemaakte opmerkingen zijn 

in het rapport verwerkt. Vervolgens is het rapport aangeboden voor bestuurlijk hoor. Op 22 september 2016 

ontving de rekenkamer de bestuurlijke reactie. Op dezelfde dag is het eindrapport naar de raad verzonden. 

1.4 / Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit twee delen, namelijk de Bestuurlijke Nota en de Nota van bevindingen. De 

Bestuurlijke Nota begint met hoofdstuk 2 waarin de rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen 

presenteert. In hoofdstuk 3 wordt de bestuurlijke reactie van het college van B&W weergegeven. 
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In de Nota van bevindingen staan de onderzoeksresultaten waarop de rekenkamer haar conclusies en 

aanbevelingen baseert. De Nota van bevindingen bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden de 

belangrijkste uitgangspunten geanalyseerd die door het college en de raad zijn vastgesteld op het gebied 

van toegang tot ondersteuning en individuele voorzieningen binnen de Wmo. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan 

op de organisatie van de toegang, waarna specifiek de aansturing en werkwijze van een belangrijke 

toegangspoort - het ZAP - in relatie tot de vastgestelde uitgangspunten worden geanalyseerd. Ook komt de 

overgang naar DUO+ hier aan bod. In het laatste hoofdstuk wordt beschreven hoe college en raad zicht 

houden op de resultaten die geboekt worden als het gaat om de toegang tot ondersteuning en individuele 

voorzieningen binnen de Wmo.  
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2 Centrale boodschap 
 

2.1 / Introductie 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek centraal: in hoeverre zijn 

de gemeentelijke doelen op het gebied van toegang tot ondersteuning en individuele voorzieningen binnen 

de Wmo in Ouder-Amstel gerealiseerd en tot welke lessen leidt dit voor de toekomstige uitvoering? Bij de 

beantwoording van deze vraag heeft de rekenkamer de toekomstige uitvoering van de toegang tot 

(maatschappelijke) ondersteuning en individuele voorzieningen binnen de Wmo door DUO+ nadrukkelijk in 

het oog gehouden. De ervaringen die de gemeente de afgelopen jaren heeft opgedaan met Coherente als 

uitvoerder van het Zorgadviespunt (het toegangsloket) kunnen de gemeente helpen om vorm te geven aan 

de nieuwe situatie. Uit het onderzoek blijkt een grote tevredenheid met de uitvoering door Coherente. Het is 

aan de gemeente om deze tevredenheid ook in DUO+-verband te behouden. De rekenkamer doet in dit 

hoofdstuk suggesties die hier aan kunnen bijdragen. Ook geeft de rekenkamer in dit hoofdstuk aandacht aan 

de geconstateerde risico’s voor het doelbereik, waarbij er voor de gemeente kansen liggen om in de relatie 

met DUO+ deze risico’s te beperken. 

2.2 / Conclusies 

 

1 De beleidsuitgangspunten op het gebied van toegang tot ondersteuning en individuele 
voorzieningen komen voldoende tot uitdrukking in de uitvoering van het Zorgadviespunt. 

 

De gemeente heeft een aantal uitgangspunten en doelen geformuleerd op het gebied van toegang tot 

ondersteuning en individuele voorzieningen binnen de Wmo. Belangrijke uitgangspunten zijn eigen kracht, 

integraliteit, nabijheid, keuzevrijheid en kwaliteit. In de subsidieverstrekking aan Coherente heeft het college 

deze uitgangspunten niet helder vertaald in afspraken over resultaten of prestaties. De uitgangspunten 

komen evenwel goed tot uitdrukking komen in de uitvoering van het Zorgadviespunt door Coherente. Zo 

volgen de werkinstructies voor medewerkers van het Zorgadviespunt de beleidskaders. Dat betekent onder 

andere dat de Zelfredzaamheid-matrix een standaardinstrument is waarmee tijdens het keukentafelgesprek 

een integraal beeld van de ondersteuningsbehoefte van cliënten wordt ontwikkeld. De cliënt wordt in het 

proces gewezen op de keuze tussen zorg in natura en pgb, waardoor de keuzevrijheid van de cliënt wordt 

benadrukt. De werkinstructies worden in de praktijk gevolgd door de medewerkers van het Zorgadviespunt. 

Partnerorganisaties en cliëntvertegenwoordigers beschouwen het Zorgadviespunt bovendien als 

laagdrempelig, vinden de medewerkers benaderbaar en waarderen de ‘korte lijntjes’. 

 

Welzijnsinstelling Coherente is een organisatie die is ingebed in de Ouder-Amstelse samenleving. De 

stichting is bekend met lokale partners op het gebied van welzijn en zorg en werkt met hen samen om de 

participatie van inwoners van Ouder-Amstel te bevorderen. De kennis van de sociale kaart van de gemeente 

draagt bij aan de organisatie van passende ondersteuning voor cliënten. De verbinding met het eigen 

aanbod van Coherente van algemene voorzieningen stimuleert de inzet van preventieve ondersteuning. De 

positie van Coherente heeft daardoor een meerwaarde voor het realiseren van de beleidsuitgangspunten 

van de gemeente Ouder-Amstel. 
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2 De rekenkamer benoemt drie risico’s voor de toegang tot passende ondersteuning en individuele 
voorzieningen. 

a. hoge werkdruk bij medewerkers Zorgadviespunt staat op gespannen voet met 
maatwerk; 

b. cliënten zijn onvoldoende bekend met het recht op cliëntondersteuning; 
c. de opdrachtverstrekking aan DUO+ voor de uitvoering van het Zorgadviespunt wordt 

door de raad onvoldoende benut als sturingsinstrument. 

 

Ad a. Medewerkers van het Zorgadviespunt ervaren een hoge werkdruk, zo blijkt uit interviews en het 

jaarverslag van Coherente over 2015. Ook partnerorganisaties en cliëntvertegenwoordigers merken dat 

medewerkers van het Zorgadviespunt het erg druk hebben. Aanhoudende werkdruk kan volgens 

betrokkenen (incluis het college, Coherente en cliëntvertegenwoordigers) leiden tot een spanning met de 

ambitie om voor elke inwoner die een ondersteuningsbehoefte heeft maatwerk te leveren en de vraag 

integraal te benaderen aan de hand van keukentafelgesprekken - dit is immers een tijdrovende en kostbare 

inspanning. Hoewel het college een extra eenmalige subsidie van 50.400 euro voor de uitbreiding van de 

capaciteit heeft verstrekt, vraagt de werkdruk in relatie tot het leveren van maatwerk blijvende aandacht.  

 

Ad b. Het bekend maken en mogelijk maken van cliëntondersteuning (zoals dat wettelijk bepaald is) ziet de 

gemeente als een belangrijk element in de toegang tot ondersteuning en individuele voorzieningen binnen 

de Wmo. Cliënten kunnen zo worden geholpen worden om vragen domeinoverstijgend en ‘levensbreed’ te 

bekijken. Uit dit onderzoek blijkt dat de mogelijkheid tot cliëntondersteuning nog niet altijd bekend is bij 

cliënten. In het cliëntervaringsonderzoek van 2015 geeft slechts een tiende van de ondervraagde cliënten 

aan op de hoogte te zijn van het feit dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke 

cliëntondersteuner. Ook geven partnerorganisaties en cliëntvertegenwoordigers aan dat - ondanks de 

veronderstelde onderbenutting - met de beschikbare uren niet altijd de gewenste cliëntondersteuning 

geleverd kan worden. Wanneer cliëntondersteuning onvoldoende benut wordt, leidt dit tot het risico dat 

vragen van cliënten niet altijd domeinoverstijgend en levensbreed worden bekeken.  

 

Ad c. Ouder-Amstel heeft alle beheer- en uitvoeringstaken overgedragen aan de Gemeenschappelijke 

Regeling DUO+. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn de taken opgedeeld in twee pakketten, waar de 

uitvoeringstaken in het sociaal domein onder vallen. Het college heeft de taken op het gebied van toegang 

tot ondersteuning en individuele voorzieningen niet uitgewerkt in de opdrachtverstrekking aan DUO+. 

Bovendien is de dienstverleningsovereenkomst 2016 tussen gemeente Ouder-Amstel en DUO+ alleen in 

concept vastgesteld door de raad. 

 
 

3 Het college informeert de raad onvoldoende over de mate waarin doelen op het gebied van 
toegang tot ondersteuning en individuele voorzieningen binnen de Wmo worden gerealiseerd. 

 

Het college koppelt de verantwoording over de uitvoering van het beleid onvoldoende expliciet aan de 

doelen op het gebied van toegang tot ondersteuning en individuele voorzieningen. In de 

programmabegroting is bijvoorbeeld geen vertaalslag van de uitgangspunten van het Wmo-beleid 

opgenomen. Het college rapporteert niet over de ambities op het gebied van klantvriendelijkheid, 

laagdrempeligheid, maatwerk, integraliteit, preventie en keuzevrijheid. Hierdoor zijn er ook geen indicatoren 

gedefinieerd die betekenisvol zijn en zicht geven op prestaties of resultaten. De gemeente heeft wel de 

beschikking over monitoringsinformatie, bijvoorbeeld door jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, gegevens die 

gepresenteerd worden in de monitor Sociaal Domein en aanvullende gegevens van Coherente. Aan deze 

monitoringsinformatie wordt echter nog onvoldoende duiding gegeven door het college doordat de informatie 
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niet gerelateerd wordt aan de gemeentelijke uitgangspunten of doelstellingen. Daarmee blijft deze informatie 

als sturingsinstrument onbenut.  

 

Naar aanleiding van het vaststellen van het beleidsplan Wmo 2015-2018 heeft de raad het initiatief 

genomen tot het opstellen van kwantitatieve prestatie-indicatoren voor het Wmo-beleid. Dit heeft geleid tot 

een concepttabel met prestatie-indicatoren, die al beter aansluiten op de beleidsuitgangspunten en de raad 

daarmee in staat stellen om zicht te krijgen op doelrealisatie. 

2.3 / Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies doet de rekenkamer de volgende aanbevelingen: 

 

1 Houd in de aansturing van DUO+ aandacht voor de beleidsuitgangspunten voor de toegang tot 

ondersteuning en individuele voorzieningen. 

 

Voor de sturing op doelrealisatie is het van belang dat de werkwijze van het Zorgadviespunt ook bij de 

overgang naar DUO+ aan blijft sluiten op de beleidsuitgangspunten. Onder andere een heldere vertaling van 

de beleidsuitgangspunten in een dienstverleningsovereenkomst is daarbij cruciaal. Ook de verbinding van 

DUO+ met preventieve ondersteuning vraagt in de aansturing aandacht. 

 

2 Maak met het college afspraken over de wijze waarop het college omgaat met de risico’s voor de 

toegang tot passende ondersteuning en individuele voorzieningen. Spreek ook af op welk 

moment het college hierover rapporteert.  

 

De risico’s van hoge werkdruk en onbekendheid van cliëntondersteuning verdienen in ieder geval aandacht.  

 

3 Verzoek het college de informatievoorziening over toegang tot ondersteuning en individuele 

voorzieningen te verbeteren door beschikbare gegevens van duiding te voorzien. 

 

De raad kan het college verzoeken om bij de duiding van beschikbare gegevens rekening te houden met de 

prestatie-indicatoren die door de raad zijn opgesteld.  

 



 

 

 Rapport Beleidsevaluatie toegang Wmo 

 8 

3 Reactie college van B&W 
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Nota van bevindingen 



 

 

 Rapport Beleidsevaluatie toegang Wmo 

 2 

1 Doelen en uitgangspunten beleid 

1.1 / Introductie 

In dit hoofdstuk worden de doelen en uitgangspunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van toegang 

tot ondersteuning en individuele voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

beschreven. Deze doelen en uitgangspunten vormen het beginpunt van dit rekenkameronderzoek 

aangezien in de latere hoofdstukken geanalyseerd wordt in hoeverre en op welke manier het beleid invulling 

krijgt in de uitvoeringspraktijk. Dit hoofdstuk begint met een toelichting op de Wmo die de basis vormt van 

het gemeentelijk beleid. Vervolgens wordt ingegaan op de kaders die vastgesteld zijn door de 

gemeenteraad en het college van Ouder-Amstel.  

 

Meer verantwoordelijkheden voor gemeenten 

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht gegaan. Deze wet 

vervangt de oude Wmo uit 2007. De nieuwe Wmo breidt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor 

maatschappelijke ondersteuning verder uit. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het ondersteunen van 

de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale 

problemen.
2
 Het uitgangspunt van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen 

blijven en deel kunnen blijven nemen aan het dagelijkse leven, met de hulp van het sociale netwerk en/of 

met gemeentelijke voorzieningen. De regering geeft met de Wmo gemeenten de opdracht ‘de 

toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en 

daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving’.
3
 

 

In dit onderzoek gaat het precies om die toegankelijkheid, of beter gezegd de toegang tot ondersteuning en 

individuele voorzieningen binnen de Wmo in de gemeente Ouder-Amstel. De gemeente bepaalt of en hoe 

hulpbehoevende inwoners worden ondersteund. Inwoners kunnen toegang krijgen tot bijvoorbeeld 

persoonlijke verzorging thuis (‘extramurale ondersteuning’), dagbesteding, ondersteuning om mantelzorgers 

tijdelijk te ontlasten of een plaats in een beschermde omgeving als er sprake is van een psychische stoornis. 

Voor een deel is de wijze waarop die toegang tot maatschappelijke ondersteuning wordt bepaald, 

vastgelegd in de Wmo. 

 

Toegang tot ondersteuning deels vastgelegd in Wmo 2015 

Gemeenten zijn verplicht om bij een melding van behoefte aan maatschappelijke ondersteuning een 

onderzoek
4
 te doen naar de persoonlijke situatie. Dit onderzoek vindt plaats met de aanvrager en eventueel 

mensen in de omgeving. De gemeente is ook verplicht om (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuning aan te 

bieden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat iemand onvoldoende zelfredzaam is of niet goed kan meedoen 

aan de maatschappij, is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. 

                                                        

2
 Memorie van toelichting Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, p. 1.  

3
 Memorie van toelichting Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, p. 1. 

4
 In de Wmo staat beschreven wat onderzocht moet worden, maar niet op welke wijze dit onderzoek plaats moet vinden. In de 

praktijk wordt het onderzoek vaak gedaan aan de hand van een persoonlijk gesprek, ook wel ‘huisbezoek’ of 

‘keukentafelgesprek’ genoemd. 
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De gemeente kiest vervolgens, op basis van de ondersteuningsbehoefte, voor algemene voorzieningen, 

aangevuld met maatwerkvoorzieningen. Maatwerkvoorzieningen zijn aangepast aan de individuele situatie, 

zoals een woningaanpassing, individuele begeleiding, vervoer in de regio of ondersteuning van 

mantelzorgers. Algemene voorzieningen worden ingezet zonder een diepgaand onderzoek naar persoonlijke 

omstandigheden. Hierbij kan worden gedacht aan maaltijdverzorging, een boodschappendienst of een 

ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn. Voor zowel algemene als maatwerkvoorzieningen geldt 

dat de gemeente een eigen bijdrage kan vragen. 

 

Het is aan gemeenteraden om binnen de wettelijke kaders uitwerking te geven aan het lokale beleid in het 

gemeentelijke beleidsplan en de gemeentelijke verordening. Het college kan er daarnaast voor kiezen om 

de verordening nader uit te werken in beleidsregels. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op hoe de 

gemeente Ouder-Amstel dit heeft gedaan. 

1.2 / Gemeentelijk beleid toegang Wmo: beleidsplan Wmo 2015-2018 

Laagdrempelige voorzieningen en maatwerkoplossingen nabij als uitgangspunt voor toegang 

In het beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018 (vastgesteld door de raad op 24 september 2015) heeft de gemeente 

Ouder-Amstel haar visie en uitgangspunten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning 

geformuleerd.
5
 Het beleidsplan volgt in grote lijnen de uitgangspunten die in de Wmo 2015 zijn genoemd. Zo 

wil de gemeente dat inwoners zoveel mogelijk zelf de regie hebben over het vinden van oplossingen voor 

problemen die meedoen in de weg staan. Als inwoners dat toch niet op eigen kracht kunnen, dan moeten zij 

kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente die laagdrempelige algemene voorzieningen en - indien 

nodig - individuele maatwerkoplossingen aan inwoners biedt. Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk 

integraal en in de eigen omgeving georganiseerd. Voor het uitvoeren van het Wmo-beleid gelden tien 

uitgangspunten, waarbij de volgende vijf het belangrijkste zijn als het gaat om de toegang tot algemene en 

maatwerkvoorzieningen:
 6
  

/ eigen kracht (regie zoveel mogelijk bij de zorgvrager); 

/ integraliteit (alle leefgebieden worden betrokken bij een onderzoek naar de zorgbehoefte); 

/ nabijheid (zoveel mogelijk toegang tot vormen van ondersteuning in eigen leefomgeving); 

/ keuzevrijheid (keuze voor inwoners uit een breed ondersteuningsaanbod); 

/ kwaliteit (klantvriendelijke, integrale, efficiënte en resultaatgerichte ondersteuning).
7
 

Voor de toegang tot maatschappelijke ondersteuning noemt de gemeente in het beleidsplan een aantal 

beoogde resultaten waarin de uitgangspunten terugkomen. Zo wordt genoemd dat de toegang tot 

maatwerkvoorzieningen via het ZAP moet verlopen en klantvriendelijk, integraal en afgestemd op de 

individuele situatie moet zijn. Ook moeten burgers keuzevrijheid hebben bij zowel het kiezen van een 

zorgaanbieder als bij de keuze tussen zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (waarmee 

cliënten ook zorg van aanbieders kunnen krijgen waarmee de gemeente geen contracten heeft afgesloten).
8
  

                                                        

5
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Ouder-Amstel. 

6
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Ouder-Amstel, p. 5.   

7
 De rekenkamer ziet deze uitgangspunten als de belangrijkste voor de toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-

voorzieningen. De overige uitgangspunten zijn ‘verantwoordelijkheid voor elkaar’, ‘effectiviteit’, ‘efficiëntie’, ‘vertrouwen’ en 

‘financieel houdbaar’. 

8
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Ouder-Amstel, p. 21. 
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Informatie, advies en cliëntondersteuning als startpunt voor toegang 

De toegang tot maatschappelijke ondersteuning begint volgens de gemeente bij informeren en adviseren.
9
 

Inwoners die een vraag hebben op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, kunnen informatie en 

advies krijgen door middel van het Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP; een zorgloket uitgevoerd door 

welzijnsinstelling Coherente die ook de taak heeft om ook de toegang tot maatwerkvoorzieningen te 

bepalen), de Hulpwijzer Ouder-Amstel (website)
10

 en het Preventief Huisbezoek Ouderen (vrijwilligers die bij 

ouderen langskomen). De gemeente wijst in het beleidsplan tevens op het belang van cliëntondersteuning 

waarmee cliënten geholpen kunnen worden om vragen domeinoverstijgend en ‘levensbreed’ te bekijken. 

Cliëntondersteuning houdt in dat de cliënt ondersteund wordt bij: het maken van een keuze; het oplossen 

van een probleem; het formuleren van een hulpvraag en/of het in kaart brengen van de eigen mogelijkheden 

en die van het sociale netwerk.
11

 De gemeente heeft daarvoor afspraken gemaakt met de organisatie MEE 

Amstel en Zaan, een aanbieder van cliëntondersteuning. De gemeente beoogt dat elke cliënt nadrukkelijk 

wordt gewezen op de mogelijkheden van cliëntondersteuning.  

 

Coherente als verbinding tussen algemene en maatwerkvoorzieningen 

In het beleidsplan Wmo 2015-2018 geeft de gemeente aan dat algemene voorzieningen laagdrempelig 

moeten zijn en een preventief karakter hebben.
12

 Ze moeten een volwaardig alternatief kunnen bieden voor 

maatwerkvoorzieningen en zoveel mogelijk aansluiten bij de directe omgeving van de zorgvrager en het 

bestaande welzijnsaanbod. Welzijnsinstelling Coherente wordt daarbij genoemd als belangrijke 

maatschappelijke partner, een instelling die volgens de gemeente ingebed is in de Ouder-Amstelse 

samenleving die met (vooral lokale) partners samenwerkt om de participatie van Ouder-Amstelse burgers te 

bevorderen. Coherente geeft tegelijkertijd uitvoering aan de toegang tot ondersteuning en Wmo-

voorzieningen via het ZAP. Daarmee heeft de gemeente gezorgd voor een nauwe verbinding tussen de 

toegang tot ondersteuning en het beschikbare aanbod aan activiteiten in het ‘voorliggende’ veld.  

 

Proces toegang tot maatschappelijke ondersteuning volgt wettelijke richtlijnen 

In lijn met de Wmo geeft de gemeente in het beleidsplan aan dat iemand in aanmerking komt voor een 

maatwerkvoorziening als iemand niet in staat is om zelfredzaam te zijn door de eigen kracht of met hulp van 

het sociale netwerk of algemene voorzieningen.
13

 In een onderzoek wordt dan bepaald wat nodig is. Als hier 

een aanvraag uit volgt, neemt het college een besluit dat wordt vastgelegd in een beschikking.  

 

Het proces van de toegang tot maatwerkvoorzieningen wordt in grote lijnen geschetst in het beleidsplan. Bij 

het ZAP wordt de ondersteuningsbehoefte ‘integraal en levensbreed’ in beeld gebracht.
14

 De 

                                                        

9
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Ouder-Amstel, p. 17. 

10
 http://www.hulpwijzerouderamstel.nl/  

11
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Ouder-Amstel, p. 16. 

12
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Ouder-Amstel, p. 19. 

13
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Ouder-Amstel, p. 20. 

14
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Ouder-Amstel, p. 27. 
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‘Zelfredzaamheid-Matrix’ wordt gebruikt om de ondersteuningsbehoefte te objectiveren.
15

 Voor de nieuwe 

maatwerkvoorzieningen (individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf) wordt volgens de 

gemeente aangesloten bij de ‘bestaande werkwijze’.
16

 Het ZAP biedt daarnaast informatie op het terrein van 

opgroeien en opvoeden en de toegang tot jeugdhulpverlening. Verder geeft de gemeente aan dat het proces 

om te bepalen of iemand recht heeft op ondersteuning grotendeels wettelijk is vastgelegd. In de Wmo 2015 

is bepaald dat de hele procedure niet meer dan acht weken in beslag moet nemen. Hierbij geldt een termijn 

van zes weken voor het college om na de indiening van een melding uitgebreid onderzoek te doen naar de 

behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. De betrokkene ontvangt binnen zes weken na 

de melding een verslag van het onderzoek en kan pas dan een aanvraag indienen. Het college dient 

vervolgens binnen twee weken na het indienen van de aanvraag een besluit te nemen. Indien een burger 

het niet eens is met het besluit van het college op een aanvraag dan is er de mogelijkheid van bezwaar en 

beroep. 

 

Gemeenteraad stelt kaders voor eigen bijdrage algemene voorzieningen 

Hoewel iedere burger een beroep kan doen op maatschappelijke ondersteuning, mag de gemeente een 

eigen bijdrage vragen aan cliënten ouder dan 18 jaar. Deze geldt dan voor zolang gebruik wordt gemaakt 

van de ondersteuning, of tot de maatwerkvoorziening geheel is betaald.. De gemeenteraad heeft de 

bevoegdheid om binnen de door het Rijk gestelde kaders en maximumbedragen in de verordening een 

eigen bijdrageregeling voor algemene en maatwerkvoorzieningen vast te leggen. In het Uitvoeringsbesluit 

Wmo zijn door het Rijk vastgestelde maximale eigen bijdragen vastgelegd. In het beleidsplan Wmo 2015-

2018 heeft de gemeente hiervoor de uitgangspunten vastgelegd: 

/ inkomen en vermogen worden binnen de maximale wettelijke grenzen betrokken bij de inning van de 

eigen bijdrage; 

/ de groep die alle kosten kan betalen, gaat dat ook doen; 

/ een eigen bijdrage wordt betaald zolang de voorziening wordt gebruikt; 

/ woningaanpassingen (<18 jaar en 18 jaar en ouder) worden - waar mogelijk - geheel afbetaald. Eerder 

gold hiervoor een wettelijke maximum termijn van 3 jaar. 

Wettelijk is geregeld dat het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de eigen bijdrage voor 

maatwerkvoorzieningen berekent, oplegt en int. Voor algemene voorzieningen bepaalt de gemeente zelf de 

wijze waarop bijdragen worden berekend. De gemeente Ouder-Amstel heeft dit vastgelegd in het Financieel 

besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016. Hierin staat dat voor algemene voorzieningen 

het college alleen de hoogte van de eigen bijdrage voor de ‘Huishoudelijke Hulp Toelage (HTT) Diensten 

Thuis’ heeft bepaald. Dit is een regeling vanuit het Rijk voor de jaren 2015 en 2016 om de vraag naar 

huishoudelijke hulp te stimuleren en de werkgelegenheid daarmee op peil te houden. Vanaf 2017 worden 

deze middelen structureel toegevoegd aan de Wmo-integratie-uitkering. Gemeenten hebben binnen de 

regeling de mogelijkheid om de eigen bijdrage voor aanvullende huishoudelijke hulp te verlagen tot 5 euro 

per uur. De gemeente Ouder-Amstel heeft dat door middel van het Financieel besluit maatschappelijke 

ondersteuning 2015 inderdaad gedaan. Zo kunnen cliënten aanvullende ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld 

hulp bij het koken, wassen of boodschappen doen. 

 

                                                        

15
 De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een landelijk erkend en breed gebruikt instrument waarmee aan de hand van elf   

leefgebieden de mate van zelfredzaamheid kan worden bepaald en daarmee de mate van regie over het leven.  

16
 Hiermee wordt vermoedelijk verwezen naar de werkwijze beschreven in de Nota Inrichting toegang sociaal domein (7 juli 

2014). In hoofdstuk 2 wordt hier verder op ingegaan. 
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1.3 / Vertaling Wmo-beleidskader in de programmabegroting 

Doelen beleidsplan Wmo komen niet terug in programmabegroting 

In de programmabegrotingen komen de doelen van het beleidsplan Wmo niet terug. Wel wordt in de 

programmabegroting 2015 de doelstelling genoemd dat het voor inwoners duidelijk moet zijn bij welk loket 

zij zich moeten melden met een zorgvraag. Hier worden echter geen concrete acties aan verbonden. In de 

programmabegroting 2016 worden wel enkele acties opgesomd, maar die gaan over ‘bekendheid met het 

ZAP’ en niet over de uitgangspunten zoals die in het beleidsplan zijn geformuleerd. De bekendheid van het 

ZAP bij inwoners zou vergroot worden door de volgende acties: 

/ uitbouwen van de website sociaal domein voor bewoners; 

/ informeren en communiceren met bewoners via de gemeentewebsite, het weekblad voor Ouder- 

Amstel en foldermateriaal/brochures; 

/ analyse maken van en zicht houden op verwijzingen door externe partijen naar zwaardere jeugdzorg; 

/ waar mogelijk en nodig in overleg met externe partijen verwijsstroom beter reguleren; 

/ intensiveren van de samenwerking met de huisartsen die een belangrijke externe verwijzer zijn. 

Er worden geen indicatoren genoemd waaruit zou kunnen blijken dat de bekendheid vergroot wordt door 

deze activiteiten. Opvallend is dat in de programmabegroting geen vertaalslag van de doelstellingen uit het 

beleidsplan Wmo is opgenomen. Zo wordt er niets gezegd over ambities op het gebied van 

klantvriendelijkheid, laagdrempeligheid, maatwerk, integraliteit, preventie en keuzevrijheid. Hierdoor zijn er 

ook geen indicatoren gedefinieerd die betekenisvol zijn en zicht geven op prestaties of resultaten. 

1.4 / Vertaling van het gemeentelijk beleid in verordening en beleidsregels 

Verordening legt veel bevoegdheden bij college 

In de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening Wmo 2015 wordt aangegeven hoe de gemeente 

Ouder-Amstel uitvoering geeft aan de Wmo. De verordening gaat uit van dezelfde uitgangspunten zoals 

beschreven in het beleidsplan Wmo 2015-2018. In de toelichting (overgenomen van de modeltoelichting van 

de VNG) staat beschreven dat de verordening veel bevoegdheden bij het college legt en dat in de uitvoering 

veel namens het college zal worden gedaan (in mandaat) door ‘deskundige consulenten, ambtenaren of 

bijvoorbeeld aanbieders’.
17

 

 

Ouder-Amstel heeft de VNG-modelverordening gebruikt om de eigen verordening vorm te geven. Op een 

aantal punten stelt de VNG bepaalde varianten voor. Hierin heeft de gemeente een aantal keuzes gemaakt. 

Zo heeft Ouder-Amstel ervoor gekozen om de raad de regels omtrent het proces te laten vaststellen 

(melding, gesprek, verslag en aanvraag). Hierdoor heeft de raad een standaardprocedure vastgesteld voor 

de wijze waarop wordt vastgesteld of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening.
18

 Ook 

heeft de gemeente het recht op cliëntondersteuning en het benadrukken van de mogelijkheid daarvoor 

expliciet opgenomen in de verordening. Tevens is in de verordening een artikel opgenomen waarin wordt 

aangegeven dat advies kan worden gevraagd aan een adviesinstantie indien dit van belang wordt geacht 

voor de aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor het overige wordt grotendeels de modelverordening 

gevolgd en is inderdaad veel gedelegeerd naar het college, bijvoorbeeld de wijze waarop de hoogte van het 

pgb wordt vastgesteld. Ook bepaalt het college bij nadere regeling voor welke algemene of 

                                                        

17
 Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2015 

18
 De andere mogelijkheid die de VNG-modelverordening geeft is om het college de bevoegdheid te geven om de procedure in 

samenspraak met de cliënt vast te stellen. 
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maatwerkvoorzieningen de cliënt een bijdrage is verschuldigd, voor welke groep personen een korting van 

toepassing is en hoe hoog die bijdrage is.  

 

In de beleidsregels komen eigen kracht, integraliteit en keuzevrijheid terug 

Het opstellen van beleidsregels is een bevoegdheid van het college. Deze beleidsregels vormen een 

verdere uitwerking van de verordening. Naast de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 is ook 

een Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 opgesteld waarin de (voorwaarden voor de) 

hoogte van eigen bijdragen voor algemene- en maatwerkvoorzieningen zijn opgenomen. Hieronder worden 

met name de beleidsregels genoemd die van toepassing zijn op de toegang tot algemene en 

maatwerkvoorzieningen. 

 

In de beleidsregels wordt de procedure voor de toegang tot algemene- en maatwerkvoorzieningen in detail 

beschreven. De procedure kent volgens deze beleidsregels de volgende stappen: 

1 Melding. Als iemand behoefte heeft aan maatschappelijke ondersteuning, dient dit via een 

meldingsformulier bij het ZAP kenbaar te worden gemaakt.
19

 Dat kan ook worden gedaan door een 

betrokkene bij de belanghebbende. Als na een korte vraagverkenning blijkt dat informatie en advies 

voldoende zijn, registreert het ZAP alleen het contact. Door eerst uit te gaan van informeren en 

adviseren, wordt de eigen kracht van inwoners gestimuleerd. 

2 Onderzoek. Een breed gesprek en onderzoek vinden plaats als er verdere vraagverheldering of 

verdieping nodig is. Dit moet binnen zes weken plaatsvinden. De gemeente wijst de belanghebbende op 

de mogelijkheid tot cliëntondersteuning (door MEE of door de cliënt zelf georganiseerd). In het gesprek 

moet aandacht worden besteed aan de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. 

Vervolgens wordt gekeken naar de eigen kracht, de mogelijkheden in het sociale netwerk, de behoefte
20

 

aan mantelzorg en de mogelijkheid om gebruik te maken van algemene voorzieningen en de eigen 

bijdrage die voor de cliënt van toepassing is. Zoals aangegeven in het beleidsplan en de verordening, 

geldt in dit gesprek de Zelfredzaamheid-Matrix als het instrument om de zorgvraag te objectiveren. De 

Zelfredzaamheid-Matrix helpt om een integraal beeld van de zorgbehoefte te krijgen. De gemeente doet 

op basis van het gesprek nader onderzoek om te bepalen of de belanghebbende een voorziening op 

basis van de Wmo nodig heeft, bijvoorbeeld door sociaal-medisch advies in te winnen.  

3 Verslag en aanvraag. Van het onderzoek en gesprek wordt binnen zes weken een schriftelijk verslag 

gemaakt waar de cliënt mee kan instemmen en eventueel aanvullingen op kan doen. Op basis van het 

verslag kan een cliënt een aanvraag voor een maatwerkvoorziening doen.
21

 Ook deze aanvraag dient via 

het ZAP te worden gedaan. Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag dient het college een 

besluit te nemen en dit in een beschikking vast te leggen en kenbaar te maken aan de belanghebbende. 

Tijdens het onderzoek moeten cliënten geïnformeerd zijn over de mogelijkheid te kiezen tussen zorg in 

natura (een bij de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder biedt de maatwerkvoorziening aan) of pgb 

(de cliënt ontvangt een bedrag voor de aanschaf of inhuur van een voorziening). Hiermee worden 

cliënten gewezen op hun keuzevrijheid. 

 

 

                                                        

19
 In de praktijk kan een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning mondeling, schriftelijk of digitiaal (via het 

meldingsformulier) gedaan worden 

20
 In de praktijk wordt er tijdens het gesprek ook gekeken naar de aanwezigheid en mogelijkheden van mantelzorg. 

21
 In de praktijk fungeert het door de cliënt ondertekende verslag als aanvraagformulier.  
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2 Uitvoering 

2.1 / Introductie 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gemeente Ouder-Amstel sturing geeft aan de realisatie van de 

beleidsuitgangspunten op het gebied van toegang tot ondersteuning en Wmo-voorzieningen. Allereerst 

wordt de organisatie van de toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen kort beschreven. 

Daarna wordt in meer detail ingegaan op één van de belangrijkste toegangspoorten, het Zorgadviespunt 

(ZAP). De bespreking van het ZAP begint bij de wijze waarop de gemeente Coherente als uitvoerder van het 

ZAP aanstuurt. Vervolgens wordt geanalyseerd op welke wijze het ZAP uitvoering geeft aan de 

beleidsuitgangspunten. Ten slotte komt een aantal aandachtspunten voor de uitvoering van het ZAP aan 

bod.  

2.2 / Toegangspoorten ondersteuning en individuele voorzieningen 

ZAP als één van de drie centrale toegangspoorten sociaal domein 

In de nota Inrichting toegang sociaal domein (2014) wordt de basis van de structuren en processen ten 

aanzien van de toegang tot het sociaal domein in Ouder-Amstel vanaf 2015 beschreven. In de nota wordt 

aangegeven dat in principe elke partnerorganisatie die klantcontact heeft, deel uitmaakt van de 

toegangszone onder de voorwaarde dat er met de gemeente gesproken is over de taakverdeling en de 

kwaliteit van de dienstverlening. De gemeente maakt daar ook zelf deel van uit door verantwoordelijk te zijn 

voor het ZAP (in de nota nog CJG/Wmo-loket genoemd).  

 

Het ZAP is één van de drie centrale toegangspoorten in het sociale domein en de enige toegangspoort voor 

Wmo-maatwerkvoorzieningen.
22

 
23

 Zoals gezegd vormt het ZAP het loket waar inwoners met vragen over 

maatschappelijke ondersteuning terechtkunnen. Medewerkers van het ZAP geven informatie, advies, 

verwijzen door naar algemene voorzieningen en bepalen de toegang tot maatwerkvoorzieningen. Vanuit het 

ZAP kan bij problemen op meerdere leefgebieden en onvoldoende afstemming tussen de hulpverleners het 

kernteam worden ingeschakeld. Het kernteam is samengesteld uit generalisten en specialisten van eerste- 

en tweedelijnsinstellingen en bekijkt integraal op welke wijze een (ondersteunings)vraag het beste 

beantwoord kan worden. 

 

Coherente als uitvoerder ZAP vanwege verbinding met preventieve veld 

Sinds 2007 verzorgt Coherente de gemeentelijke toegangspoort voor ondersteuning en individuele Wmo-

voorzieningen. Uit interviews blijkt dat destijds de keuze voor Coherente is gemaakt op basis van drie 

redenen: (1) de waarborging dat zorg voor verschillende cliëntgroepen dicht bij elkaar plaats zou vinden; (2) 

de waarborging dat er een verschil zou zijn tussen de partij die toegang tot ondersteuning regelt (Coherente) 

en de partij die de budgetten daartoe beheert (de gemeente); en (3) de waarborging dat er een koppeling 

zou bestaan tussen het preventieve veld en de zorg. In interviews met gemeentelijk betrokkenen wordt 

aangegeven dat het college en de ambtelijke organisatie zeer tevreden zijn over de uitvoering van het ZAP 

                                                        

22
 De afdeling sociale zaken geldt als de toegangspoort voor vragen over werk en inkomen. 

23
 De andere twee toegangspoorten voor het sociaal domein zijn in de eerste plaats huisartsen, medisch specialisten en 

jeugdartsen en in de tweede plaats het Advies- en Meldpunt Huiselijk gewel en Kindermishandeling (AMHK)  
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door Coherente. Met name de kennis van de sociale kaart van de gemeente en de verbinding met het eigen 

aanbod van algemene voorzieningen worden als meerwaarde beschouwd. De tevredenheid met Coherente 

heeft het onderbrengen van de nieuwe Wmo- en jeugdhulptaken in één loket (wat de gemeente reeds van 

plan was) bespoedigd. Het toen geheten CJG/Wmo-loket is per 1 januari 2015 omgedoopt tot het 

‘Zorgadviespunt Ouder-Amstel’. Het ZAP is daarmee de gemeentelijke toegang tot alle vormen van 

jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.  

 

ZAP per 1 januari 2017 naar DUO+ 

Per 1 januari 2017 verandert de aansturing van het ZAP. De gemeenteraden Diemen, Uithoorn en Ouder-

Amstel stemden op 30 april 2015 in met het besluit om samen te werken en per 1 januari 2016 beheer- en 

uitvoeringstaken over te dragen aan de gemeenschappelijk regeling (GR) serviceorganisatie DUO+. Hier 

vallen ook de uitvoeringstaken binnen het sociaal domein onder en daarmee de uitvoering van het ZAP.
24

 

Geïnterviewden verwachten dat hiermee de organisatie van het ZAP minder kwetsbaar wordt doordat 

consulenten vanuit Uithoorn ook zouden kunnen invallen in Ouder-Amstel en vice versa. Hoe de overgang 

naar DUO+ georganiseerd wordt, wat dit betekent voor de werkwijze van het ZAP en de aansturing vanuit 

de gemeente wordt aan het einde van dit hoofdstuk besproken. In de navolgende paragraaf bespreken we 

de huidige aansturing van het ZAP en vervolgens de werkwijze van het ZAP. 

2.3 / Aansturing van het ZAP door de gemeente 

Formele opdracht in subsidiebeschikking, tussentijdse bijsturing 

Coherente ontvangt voor de uitvoering van het ZAP een exploitatiesubsidie. De formele opdracht voor de 

uitvoering van het ZAP door Coherente wordt zodoende gegeven door middel van een subsidiebeschikking. 

Op 27 januari 2015 is de eerste subsidie voor het ZAP in een beschikking vastgelegd.
25

 Op 30 juni 2016 is 

de subsidie voor het jaar 2015 vastgesteld en op 17 december 2015 is de subsidie voor 2016 in een 

beschikking vastgelegd (818.313 euro in totaal, waarvan 222.775 euro voor het ZAP).
26

 De vaststelling vindt 

plaats op basis van de verantwoording door Coherente in een jaarverslag.  

Gedurende het jaar vindt er maandelijks overleg plaats. Aan de hand van dit overleg hebben er enkele 

tussentijdse wijzigingen plaatsgevonden. Zo is op 19 augustus 2015 een eenmalige subsidie van 39.204 

euro toegekend, omdat het loket in de periode september tot december 2015 extra herindicaties in het kader 

van Huishoudelijke Hulp moest uitvoeren.
27

 Op 15 maart 2016 is een extra budget van 50.400 euro voor de 

uitbreiding van de capaciteit beschikbaar gesteld, ook in de vorm van een eenmalige subsidie.
28

 Die 

uitbreiding was nodig om de uitbreiding van Wmo-taken en nieuwe jeugdhulptaken beter aan te kunnen. 

 

  

                                                        

24
 De gemeenteraad van Diemen heeft besloten alleen beheer- en uitvoeringstaken op het gebied van bedrijfsvoering en      

stafbureau over te dragen aan de gemeenschappelijke regeling. 

25
 Subsidiebeschikking 2015. Dit is de eerste subsidie aan het ZAP in zijn hoedanigheid als ‘ZAP’. Eerder vonden er al 

subsidiebeschikkingen plaats aan het CJG/Wmo-loket. 

26
 Subsidievaststelling 2015 en Subsidiebeschikking 2016. 

27
 Brief: Subsidieaanvraag Herindicaties 2015 (19 augustus 2015). 

28
 Brief: Subsidie-uitbreiding capaciteit 2016 (15 maart 2016). 
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Geen heldere afspraken in subsidiebeschikkingen 

In de subsidiebeschikking van 2015 worden geen uitgangspunten of prestatie-indicatoren genoemd op 

grond waarvan de subsidie toegekend wordt. Deze worden wel genoemd in een brief die door de gemeente 

op 6 november 2014 aan Stichting Coherente toegestuurd is.
 29

 Met deze brief werd de overgang van het 

‘CJG/Wmo loket’ naar het ‘Zorgadviespunt Ouder-Amstel’ ingeluid.  

In deze opdrachtverstrekking worden verschillende uitgangspunten genoemd, waarvan enkele specifiek 

gaan over de wijze waarop de toegang moet worden uitgevoerd (geparafraseerd):  

/ Coherente dient uitvoering te geven aan een goed toegankelijke en laagdrempelige front-office van het 

Zorgadviespunt. De uitgangspunten zijn hierbij: klantvriendelijkheid, objectiviteit, vraaggerichtheid, 

deskundigheid en integraliteit. 

/ De toegang tot alle vormen van ondersteuning, zowel individuele als maatwerkvoorzieningen, vindt 

plaats via het Zorgadviespunt Ouder-Amstel, waarbij medewerkers van het ZAP voldoende kennis 

hebben van de ruime ondersteuningsbehoefte.  

/ Wanneer er een melding binnenkomt, wordt onderzoek uitgevoerd dat gericht is op alle leefgebieden van 

de cliënt, waarbij de mogelijkheden van de zorgvrager en diens netwerk in kaart worden gebracht. Dit 

wordt gedaan aan de hand van de Zelfredzaamheid-Matrix.  

/ Het gesprek met de cliënt vindt zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving plaats via huisbezoeken, zodat 

de eigen leefomgeving goed in kaart kan worden gebracht.  

/ Het onderzoek en de indicatiestelling worden door het Zorgadviespunt gedaan. Indien er medische 

expertise nodig is, wordt extern advies ingehuurd waarvoor de gemeente financieel verantwoordelijk is.  

/ Wanneer de situatie complexer van aard is en er meerdere hulpverleners actief moeten zijn, wordt het 

multidisciplinaire kernteam ingeschakeld waarvan het Zorgadviespunt onderdeel uitmaakt.  

 

Deze uitgangspunten volgen het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in het beleidsplan, de verordening en 

de beleidsregels: er wordt verwezen naar de meeste uitgangspunten (klantvriendelijkheid, eigen kracht, 

integraliteit, nabijheid), de Zelfredzaamheid-Matrix wordt genoemd en er dienen huisbezoeken te worden 

gedaan om maatwerk te kunnen leveren. 

 

 Naast deze uitgangspunten worden enkele ‘prestatieafspraken’ genoemd:
 30

 

/ Coherente is verantwoordelijk voor de uitvoering, aansturing en continuïteit van het Zorgadviespunt 

Ouder-Amstel en zorgt voor de personele en inhoudelijke aansturing van de medewerkers. 

/ Coherente is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kennis van de medewerkers ten aanzien van nieuwe 

doelgroepen, waarbij echter indien nodig een beroep gedaan kan worden op medische expertise van een 

extern adviesbureau.  

/ Coherente is verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van de herindicering van overgangscliënten 

op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015.  

/ De eerder gemaakte afspraken met het CJG/Wmo loket blijven gehandhaafd. 

 

Deze prestatieafspraken geven niet zozeer verwachte prestaties in de zin van evalueerbare doelstellingen 

weer, maar beschrijven de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en Coherente. De 

uitgangspunten worden dus niet vertaald in te behalen resultaten. Dat gebeurt ook niet in de 

subsidiebeschikkingen 2015 en 2016. In de beschikkingen wordt in het geheel niet verwezen naar deze 

uitgangspunten en prestatieafspraken. Daardoor is de beschikking ongeschikt als sturingsinstrument. In de 

beschikking worden enkel de bedragen per activiteit van Coherente vastgesteld. Hieraan worden geen 

                                                        

29
 Brief: Uitbreiding capaciteit uitvoering Zorgadviespunt Ouder-Amstel 2015 (6 november 2014). 

30
 Brief: Uitbreiding capaciteit uitvoering Zorgadviespunt Ouder-Amstel 2015 (6 november 2014), p. 2 
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afspraken verbonden en ook aan de uitbetaling van de voorschotten worden geen voorwaarden gesteld. 

Hierdoor hoeft Coherente in feite niet aan te tonen waarom de subsidie toegekend dient te worden. Ook kan 

de gemeente de subsidietoekenning niet inhouden wanneer de gemeente van mening is dat Coherente niet 

aan de gemeentelijke uitgangspunten of verwachte prestaties voldoet (hoewel dit in de praktijk niet aan de 

orde is geweest).
31

 

 

Aansturing vindt plaats via overleg 

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er maandelijks overleg plaatsvindt tussen de beleidsmedewerker van 

de gemeente, de directeur van Coherente en de coördinator van het ZAP, op basis van een vaste agenda. 

Een onderwerp dat bijvoorbeeld structureel terugkomt, is ‘resultaten’. Er wordt dan gekeken naar het aantal 

voorzieningen, gesprekken en telefonische contactmomenten per soort voorziening, gegevens die ook 

terugkomen in het jaarverslag van Coherente. Deze informatie wordt verzameld aan de hand van de 

gegevens die uit de gemeentelijke registratiesystemen kunnen worden gehaald (die ook de basis vormen 

voor de Monitor Sociaal Domein, zie hoofdstuk 3). Ook wordt gebruikgemaakt van aanvullende 

monitoringsinformatie die verstrekt wordt door Coherente. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ‘caseload’ (het 

aantal trajecten van melding t/m aanvraag per medewerker). De beschikbare monitoringsinformatie laat 

onder andere zien welke tijd het proces van melding tot aanvraag inneemt. Deze informatie en de periodieke 

overleggen geven volgens gemeentelijk betrokkenen voldoende houvast om zicht te hebben op de realisatie 

van de beleidsuitgangspunten door het ZAP. Naast het ambtelijk overleg vindt ook één keer per jaar 

bestuurlijk overleg plaats met Coherente. Wanneer er klachten of incidenten zijn, vindt er snel overleg plaats 

tussen Coherente en de ambtelijk verantwoordelijke. Bij grotere problemen wordt overlegd met de 

portefeuillehouder.  

 

In periodieke gesprekken met Coherente komt de spanning tussen maatwerk en efficiënt werken regelmatig 

aan de orde, zo blijkt uit de interviews. De aanleiding hiervoor is de ervaren werkdruk (zie volgende 

paragraaf). Uit de monitoringsinformatie blijkt ook dat aanvragen niet altijd binnen de wettelijke termijn 

worden afgehandeld.
32

 Zo zouden onderzoeken vaker telefonisch gedaan kunnen worden. Voor de 

gemeente heeft een gesprek bij de cliënt thuis echter de voorkeur, omdat hiermee de eigen situatie, 

mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte zorgvuldig kan worden bepaald. Daarom is (vooralsnog) gekozen 

om de capaciteit te verruimen met de uitbreiding van de subsidie á 50.400 euro.  

 

Jaarverslag geeft verantwoording, maar geen zicht op concrete resultaten 

Het jaarverslag van Coherente geeft de gemeente een overzicht van de uitvoering van het ZAP. Coherente 

noemt in het jaarverslag de centrale doelstelling: ‘geven van informatie en advies over, toeleiding naar en 

toegang tot (individuele) zorg en/of voorzieningen. Het bieden van eenvoudige opvoedondersteuning, d.m.v. 

workshop/cursus, korte individuele trajecten’. Voor de werkwijze en uitvoering noemt Coherente de 

uitgangspunten ‘goed toegankelijk en laagdrempelig; klantvriendelijk, deskundig, onafhankelijk en objectief; 

vraaggericht en integraal; deskundig’. Dit zijn uitgangspunten die grotendeels overeenkomen met de 

uitgangspunten die de gemeente zelf heeft geformuleerd. In het jaarverslag worden er echter geen 

resultaten (bijvoorbeeld klanttevredenheidscijfers of gegevens waaruit de toegankelijkheid blijkt) gekoppeld 

aan de doelstelling en uitgangspunten. Wel wordt genoemd dat - zoals eerder gezegd - bij alle eerste 

                                                        

31
 In ambtelijk wederhoor is aangegeven dat het college Coherente verplicht een jaarplan in te dienen. Op basis daarvan wordt 

de subsidie toegekend en dit wordt door het college beschouwd als bij de subsidiebeschikking behorende ‘prestatie-afspraken’.  

32
 Kwartaalrapportage eerste kwartaal 2016 Coherente (intern). 
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aanvragen een huisbezoek werd gebracht en dat dit gesprek werd gevoerd aan de hand van de 

Zelfredzaamheid-Matrix. Bovendien wordt aangegeven dat het aantal contacten is toegenomen, 

waarschijnlijk door de nieuwe Wmo- en jeugdhulptaken. Het feit dat de gemeente zelf in de beschikking 

echter ook geen definitie heeft gegeven van de verwachte resultaten, maakt dat de gemeente niets anders 

kan dan de subsidie voor 2015 vast te stellen.  

 

In het jaarverslag noemt Coherente verder een aantal aandachtspunten voor 2016, zoals ‘optimale aard en 

frequentie bereikbaarheid adviespunt’, ‘optimaliseren van werkprocessen’ en ‘voorbereiden overgang van 

het ZAP naar DUO+ per 1 januari 2017’. Hier worden geen concrete acties aan verbonden. Deze 

aandachtspunten zijn ook niet door de gemeente benut door ze op te nemen in de beschikking van 2016.  

 

2.4 / Werkproces ZAP in relatie tot de beleidsuitgangspunten 

Instructies werkproces ZAP volgt beleidskaders 

In een (interne) instructie is het werkproces van het ZAP ten aanzien van de toegang tot ondersteuning en 

individuele voorzieningen uitgewerkt.
33

 Dit werkproces volgt de drie stappen van melding, onderzoek en 

beschikking, zoals beschreven in de Wmo, het beleidsplan Wmo, de verordening en beleidsregels. De 

instructies geven daardoor ook invulling aan de belangrijkste uitgangspunten die gemeente heeft 

geformuleerd. De instructies geven ook enkele aanvullende details, zoals over de wijze van registratie in de 

beschikbare zaaksystemen (medewerkers van het ZAP registeren al rechtstreeks in de gemeentelijke 

systemen, zoals Ris, WIZ en In Proces). In de instructies is verder opgenomen dat burgers na een melding 

worden gewezen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Tijdens de onderzoeksfase, waarbij een 

keukentafelgesprek een standaardonderdeel is, moet gebruik worden gemaakt van de Zelfredzaamheid-

Matrix en wordt de cliënt gewezen op de keuze tussen zorg in natura en pgb. Medewerkers beoordelen in 

de onderzoeksfase of er extern advies noodzakelijk is. Na het onderzoek moet er een verslag gemaakt 

worden. Op basis van het ondertekende verslag kan eventueel een maatwerkvoorziening worden 

aangevraagd. 

2.5 / Aandachtspunten uitvoering ZAP 

Werkinstructies worden in de praktijk gevolgd 

Uit interviews blijkt dat de werkinstructies tevens in de uitvoering worden gevolgd. Daarnaast blijkt uit de 

interviews dat keukentafelgesprekken altijd worden uitgevoerd (zoals ook is aangegeven in het jaarverslag 

van 2015), waarbij de Zelfredzaamheid-Matrix naar tevredenheid wordt gehanteerd om een integraal beeld 

te krijgen van de ondersteuningsbehoefte. Samen met de cliënt wordt gekeken welke problemen of 

beperkingen er zijn en welke mogelijkheden de cliënt en/of zijn netwerk heeft. Er wordt hierbij - zo blijkt uit 

gesprekken - gekeken naar de mogelijkheden van voorliggende algemene voorzieningen en naar passende 

individuele maatwerkvoorzieningen. Hoewel dit niet expliciet is opgenomen in de instructies, worden 

inwoners bij het eerste contact met het ZAP nadrukkelijk gewezen op het betalen van een eigen bijdrage en 

dat de hoogte van een maatwerkvoorziening bepaald wordt door het CAK. 

 

 

                                                        

33
 Instructie Samenleving. Melding en onderzoek ondersteuning Jeugd en Wmo (10 december 2015). 
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Gesproken partnerorganisaties en cliëntvertegenwoordigers tevreden met ZAP 

In interviews met enkele partnerorganisaties en leden van de Adviesraad Sociaal Domein wordt aangegeven 

dat cliënten en partnerorganisaties het ZAP positief beoordelen. Het ZAP wordt als laagdrempelig 

beschouwd, al wordt het aantal spreekuren door sommigen beperkt gevonden. De medewerkers van het 

ZAP zijn goed benaderbaar en ondersteuningsvragen worden goed opgepakt. De verbinding tussen de 

toegang en de activiteiten die Coherente zelf aanbiedt, wordt gezien als waardevol. Bovendien worden door 

partnerorganisaties de ‘korte lijntjes’ gewaardeerd.  

 

De tevredenheid wordt ondersteund door de klanttevredenheidsonderzoeken in 2014 en 2015.
34

 In het 

onderzoek van 2015, uitgevoerd door Regioplan, blijkt dat de ondervraagde cliënten over het algemeen 

tevreden zijn over de toegankelijkheid van de consulent. Met name de vriendelijkheid en deskundigheid van 

de consulenten worden goed gewaardeerd. Integraliteit blijkt uit het feit dat consulenten bij 69% van de 

cliënten ook gevraagd is naar andere aspecten binnen het leven van de cliënt. Bij 10 tot 25% van de cliënten 

komt ook aan de orde wat betrokkenen doen/hun netwerk kan doen om de leefsituatie te verbeteren. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat cliënten niet altijd het gevoel hebben aangesproken te worden op de ‘eigen 

kracht’. In 2015 is niet gevraagd naar de ervaren keuzevrijheid. In 2014 bleek 81% van de cliënten bekend 

te zijn met de keuze tussen het pgb en zorg in natura.  

 

Werkdruk op gespannen voet met leveren van maatwerk 

In het jaarverslag van Coherente wordt aangegeven dat de werkdruk in 2015 bijzonder hoog was. Volgens 

het verslag is dit te wijten aan het feit dat er sprake is van nieuwe doelgroepen, nieuw beleid, nieuwe 

werkprocessen en nieuw in te werken collega’s
35

 Ook in interviews, zowel met betrokkenen van de 

gemeente, met Coherente als met cliënten en partnerorganisaties, wordt de hoge werkdruk bij de 

medewerkers van het ZAP benoemd. Een deel van de werkdruk wordt toegeschreven aan de toegenomen 

administratieve lasten. De voorbereiding van de overgang naar DUO+ is daar ook debet aan. Daarnaast 

wordt de huidige organisatie van het ZAP als kwetsbaar beschouwd, wat vooral wordt gemerkt bij ziekte of 

vakanties.  

 

Aanhoudende werkdruk kan volgens betrokkenen (incluis de gemeente, Coherente en 

cliëntvertegenwoordigers) leiden tot een spanning met de ambitie om voor elke inwoner die bij het ZAP komt 

maatwerk te leveren en de ondersteuningsbehoefte integraal te benaderen aan de hand van 

keukentafelgesprekken - dit is immers een tijdrovende en kostbare inspanning. Hoewel door de extra 

eenmalige subsidie van 50.400 euro voor de uitbreiding van de capaciteit de werkdruk zal verlagen, is in 

interviews aangegeven dat de spanning daarmee niet verdwenen is. Door de werkprocessen kritisch te 

bekijken en efficiënter in te richten verwacht de gemeente de werkdruk te kunnen verlagen. 

 

Mogelijkheid tot cliëntondersteuning is niet altijd bekend 

Op basis van de Wmo hebben cliënten het recht op cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan iemand 

helpen om de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning beter kenbaar te maken bij de gemeente door 

                                                        

34
 BMC Onderzoek. Klantonderzoek Wmo over 2014, Wmo-voorzieningen, gemeente Ouder Amstel; Regioplan. Cliëntervaring 

Sociaal Domein 2015 Ouder-Amstel. 

35
 Jaarverslag 2015, Stichting Coherente, p. 10. 
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tijdens het onderzoek bij het keukentafelgesprek aanwezig te zijn. Een familielid of een mantelzorger kan 

deze cliëntondersteuning op zich nemen, maar de gemeente moet ook gratis professionele 

cliëntondersteuning aanbieden (in Ouder-Amstel wordt dat gedaan door MEE Amstel en Zaan). In interviews 

met cliëntvertegenwoordigers en partnerorganisaties komt naar voren dat cliëntondersteuning nog beperkt 

bekend is en daardoor nog onvoldoende wordt benut. Die uitkomst wordt ook ondersteund door de 

uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2015: geen van de 82 respondenten heeft 

gebruikgemaakt van cliëntondersteuning en slechts 10,9% geeft aan ervan op de hoogte te zijn dat ze 

gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Leden van de Adviesraad Sociaal 

Domein merken dat sommige, met name kwetsbare en minder mondige, mensen nog niet altijd 

ondersteuning durven te vragen. Zo blijkt er onder cliënten bijvoorbeeld onduidelijkheid te zijn over de 

Huishoudelijke Hulp Toelage, waarover een cliëntondersteuner mogelijk duidelijkheid kan scheppen. MEE 

blijkt bovendien - ondanks de veronderstelde onderbenutting - met de beschikbare uren niet altijd de 

gewenste cliëntondersteuning te kunnen leveren. Tegelijkertijd geven betrokkenen aan dat ervoor gewaakt 

moet worden dat een cliëntondersteuner ingezet blijft worden als een intermediair die de vraag verduidelijkt 

en niet door cliënten moet worden gezien als een ‘advocaat’ die cliënten ‘beschermt’ tegen de 

gewantrouwde gemeente. 

2.6 / Aandachtspunten bij de overgang naar DUO+ 

Geen heldere opdrachtverstrekking aan GR 

Ouder-Amstel heeft alle beheer- en uitvoeringstaken overgedragen aan de GR DUO+.
36

 In de GR zijn de 

taken opgedeeld in twee pakketten: het pakket ‘Bedrijfsvoering’ en het pakket ‘Buurt & Burger’. Onder het 

pakket ‘Buurt en Burger’ vallen de uitvoeringstaken in het sociaal domein. Het college heeft deze taken niet 

verder uitgewerkt. In de GR wordt bepaald dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de beleidskaders - 

de GR kent geen raadsbevoegdheden. De GR schrijft voor dat de deelnemende gemeenten een 

dienstverleningsovereenkomst sluiten tussen de deelnemers en DUO+ over de taken, omvang van de 

uitvoering en daaraan verbonden kosten per deelnemer. Die dienstverleningsovereenkomst 2016 is in 

concept vastgesteld door de raad op 26 november 2015, maar is nog niet uitgewerkt in een definitieve 

versie.
37 38

 Daarom gelden op dit moment de GR en de begroting van DUO+ (2016-2019) als de formele 

opdracht aan DUO+.
39

 In een interview is aangegeven dat dit betekent dat DUO+ zich moet houden aan het 

Wmo-beleidsplan, de verordening en beleidsregels en onderliggende werkprocessen in het sociaal domein. 

Een inhoudelijke opdracht met betrekking tot het sociaal domein is op dit moment nog in ontwikkeling.  

 

Over de formele overgang van het ZAP naar DUO+ zal in het najaar van 2016 worden besloten door de 

raad, zo is aangegeven in interviews. De overgang vindt een jaar later plaats dan de ingangsdatum van de 

GR doordat het voortraject van de GR veel tijd heeft gekost, waardoor het niet verantwoord was om het ZAP 

direct over te dragen aan DUO+. Door de langere voorbereiding is de continuïteit voor cliënten volgens de 

gemeente beter gewaarborgd. 

 

                                                        

36
 Gemeenschappelijke regeling DUO+. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-1342.html  

37
 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling en bestuurlijk juridisch construct, Gemeente Ouder-Amstel, 26 

november 2015; Model DVO DUO+, versie 11-9 -2015. 

38
 De rekenkamer heeft althans geen definitieve versie kunnen inzien. 

39
 Begroting 2016-2019, Samenwerking DUO+. 
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Overgang personeel naar DUO+ volgens betrokkenen zorgvuldig voorbereid 

Er is nu sprake van een overgangsjaar, waar Coherente nauw bij betrokken is. Bij geïnterviewden, zowel 

intern als extern, bestaat de indruk dat de overgang zorgvuldig en geleidelijk wordt voorbereid. Er is een 

stuurgroep en een werkgroep ingesteld. De stuurgroep wordt gevormd door de portefeuillehouder 

decentralisaties, de directeur van DUO+ en de voorzitter van het bestuur van Coherente. De werkgroep 

bestaat uit het hoofd Sociaal Domein van DUO+, de directeur van Coherente en een senior 

personeelsmedewerker van DUO+. In de projectgroep wordt de overgang vormgegeven. Een onderdeel 

daarvan is het vormgeven van de overgang van de ZAP-medewerkers van Coherente naar DUO+. Ook 

stuurt DUO+ nu al samen met Coherente het ZAP aan en is DUO+ betrokken bij het aantrekken van nieuw 

personeel. Daarnaast delen de betrokken partijen zoveel mogelijk monitoringsinformatie, zodat de 

overdracht zo soepel mogelijk verloopt.  

 

Per gemeente wordt de aansturing op de uitvoeringstaken van DUO+ binnen het sociaal domein verzorgd. 

Dat betekent dat Uithoorn en Ouder-Amstel onafhankelijk van elkaar overleggen hebben met de teamleiders 

van DUO+. Voor Ouder-Amstel geldt dat er een driewekelijks overleg plaatsvindt tussen de 

beleidsmedewerkers van de gemeente en teamleiders van DUO+, waarvan de coördinator van het sociaal 

domein van de gemeente voorzitter is. Inmiddels is afgesproken dat op leidinggevend niveau ook met 

Uithoorn een gezamenlijk overleg zal plaatsvinden, zo blijkt uit interviews. 

 

Harmonisatie van belang voor verminderen kwetsbaarheid 

Om de kwetsbaarheid van de organisatie van het ZAP te verminderen, is het van belang dat de 

werkprocessen van Ouder-Amstel en Uithoorn op elkaar afgestemd worden. Dat geldt voor zowel de ICT en 

registratiesystemen als het inhoudelijke werkproces, zoals het gebruik van de Zelfredzaamheid-Matrix. Uit 

interviews blijkt dat de beleidsuitgangspunten tussen Uithoorn en Ouder-Amstel weinig van elkaar 

verschillen, maar dat er in de werkwijze (door een andere organisatiestructuur en een andere 

registratiesystemen) wel verschillen zitten. DUO+ is momenteel aan het onderzoeken hoe de werkwijzen 

van de twee gemeenten geharmoniseerd kunnen worden en zal daartoe een voorstel doen aan de twee 

gemeenten. De klantmanagers van DUO+ en de consulenten van het ZAP worden hierbij betrokken. 

 

Overgang naar DUO+ niet bekend bij cliënten 

Volgens cliëntenvertegenwoordigers en partnerorganisaties zijn cliënten niet of nauwelijks op de hoogte dat 

de toegang tot ondersteuning vanaf volgend jaar door DUO+ wordt uitgevoerd. In interviews wordt echter 

aangegeven dat dit niet een probleem hoeft te zijn. Het voordeel is namelijk dat het ZAP zich al op het 

gemeentehuis bevindt en dat het telefoonnummer van het ZAP, dat al een gemeentelijk nummer was, 

hetzelfde blijft. De verwachting is dan ook dat cliënten weinig hinder ondervinden van de overgang.  

 

Betrokkenen geven aan dat Coherente erg bekend is bij inwoners van Ouder-Amstel, vanwege hun grote en 

diverse aanbod aan activiteiten. Voor DUO+ is het daarom naar eigen zeggen de uitdaging om nauw 

verbonden te blijven met Coherente. Deze verbinding gaat twee kanten op: enerzijds kunnen de activiteiten 

van Coherente worden ingezet om zwaardere vormen van zorg te voorkomen, anderzijds kunnen 

deelnemers aan activiteiten bij signalen worden doorverwezen naar het ZAP. Hierbij is het positief dat door 

de overname van de medewerkers van Coherente de verbinding met het ZAP voorlopig intact blijft.  
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3 Monitoring en informatievoorziening 

3.1 / Introductie 

In dit hoofdstuk staat de mate waarin de gemeente zicht heeft op de resultaten van het beleid centraal. We 

gaan daarbij zowel in op de informatie over doelbereik die het college voorhanden heeft als de informatie die 

het college aan de raad verstrekt. Dit hoofdstuk kent raakvlakken met hoofdstuk 2 ‘Uitvoering’. De informatie 

die het college gebruikt in de directe aansturing van subsidieontvanger Coherente is aan bod geweest in het 

voorgaande hoofdstuk. In onderstaande paragrafen ligt de focus op monitoring van resultaten en doelbereik 

in brede zin.  

3.2 / Zicht op resultaten beleid en doelbereik 

Vanaf 2015 inzicht in gebruik van Wmo-voorzieningen en klanttevredenheid 

De Monitor Sociaal Domein is voor het college een belangrijk instrument om inzicht te verkrijgen in de 

resultaten en het doelbereik voor het sociale domein, waaronder de Wmo. De Monitor Sociaal Domein 

verschijnt vanaf 2015 ieder kwartaal. In de monitor zijn cijfers opgenomen over de inhoudelijke en financiële 

stand van zaken van de maatwerkvoorzieningen op de terreinen Participatie, Jeugdhulp en Wmo en het 

kernteam.
40

 De algemene voorzieningen maken geen onderdeel uit van de monitor. Het beleidsinhoudelijke 

deel betreft met name gegevens over aantallen voorzieningen waar gebruik van wordt gemaakt. Voor het 

aantal gesprekken en onderzoeken dat wordt uitgevoerd in het kader van de toegang tot Wmo-

voorzieningen is een invulveld opgenomen, maar in de vier uitgekomen monitoren in 2015 en de eerste 

kwartaalmonitor in 2016 bevat dit invulveld geen gegevens. Vanaf de tweede kwartaalrapportage (2015) 

maken ook cijfers over de in- en uitstroom van de afzonderlijke voorzieningen deel uit van de monitor. De 

monitor bevat meer uitgebreide informatie over het kernteam waaronder aantallen (her)aanmeldingen, 

aantallen besproken en afgesloten casussen inclusief aard van afsluiting/doorverwijzing en de herkomst van 

de melder (bijvoorbeeld ZAP, scholen, GGZ). In het financiële deel wordt de benutting van de budgetten van 

de verschillende voorzieningen weergegeven.  

 

Het college laat jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren.
41

 Dit onderzoek - waarover apart van 

de Monitor Sociaal Domein wordt gerapporteerd - biedt het college zicht op de mate waarin inwoners 

tevreden zijn over de omgang met hun ondersteuningsvraag en over de kwaliteit van geleverde 

voorzieningen. Over het contact met het Zorgadviespunt (ZAP) in het kader van het in beeld brengen van de 

ondersteuningsvraag komen de volgende elementen aan bod in het onderzoek:
42

 

 de aard van de ondersteuningsvraag; 

 de wijze waarop de aanvraag is besproken (face–to-face of schriftelijk); 

 waardering van aanvragers van de deskundigheid, bejegening en informatieverstrekking; 

 besproken onderwerpen/leefgebieden; 

 aandacht voor persoonlijke situatie; 

 inhoudelijk advies op de ondersteuningsvraag; 

                                                        

40
 We bekeken de Monitor Sociaal Domein van de vier kwartalen in 2015 en het eerste kwartaal van 2016.  

41
 Het is een wettelijke verplichting voor de gemeente om jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Vanaf de 

invoering van de Wmo 2015 is het college verplicht jaarlijks een ‘cliëntervaringsonderzoek’ te doen.   

42
 Regioplan. Cliëntervaring Sociaal Domein 2015 Ouder-Amstel. 
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 opvolging van het advies; 

 waardering van de aanvraagprocedure. 

 

De Monitor Sociaal Domein en het cliënttevredenheidsonderzoek bevatten relevante informatie over de 

wijze waarop het ZAP functioneert. Bovendien bieden de instrumenten handvatten voor het college om de 

mate waarin beleidsuitgangspunten worden gerealiseerd te analyseren. Dit vraagt echter wel om een 

duiding van de gegevens. Bijvoorbeeld: op basis van ‘de wijze waarop de ondersteuningsvraag is 

besproken’ en de tevredenheid kan het college zich een beeld vormen in hoeverre de voorgestane 

werkwijze van huisbezoeken in de praktijk ook voldoende invulling krijgt. En op basis van ‘het inhoudelijke 

advies’ dat wordt gegeven, ‘de opvolging’ daarvan en het gebruik van aantallen voorzieningen kan het 

college zich een beeld vormen van de mate waarin het lukt om het uitgangspunt Eigen kracht te realiseren. 

Een dergelijke duiding wordt nu niet gegeven in de monitor. 

3.3 / Informatievoorziening aan de raad 

Focus op informatie over proces en financiën  

Het college informeert de raad op verschillende wijzen over de toegang tot ondersteuning en voorzieningen: 

 de reguliere P&C-documenten (begroting en jaarrekening); 

 periodieke nieuwsbrieven Begroting; 

 informatieavonden over de gevolgen van de decentralisaties (in 2015 ieder kwartaal); 

 de Monitor Sociaal Domein (per kwartaal) en het cliënttevredenheidsonderzoek (jaarlijks); 

 

Aanvullend op de begroting zendt het college ieder kwartaal een zogenaamde Nieuwsbrief Begroting naar 

de raad waarin de stand van zaken wordt weergegeven van een groot aantal onderdelen van de 

programma’s uit de begroting. In de vier nieuwsbrieven in 2015 en het eerste kwartaal van 2016 wordt op 

het gebied van de Wmo met name aandacht geschonken aan de voortgang van processtappen die het 

college zet (bijvoorbeeld: start van de aanbesteding hulp bij het huishouden) en aan financiële 

consequenties van het gebruik van Wmo-voorzieningen (budgetuitputting). Het college maakt in de 

nieuwsbrieven geen terugkoppeling naar de doelen uit de programmabegroting en de beleidsuitgangspunten 

van het Wmo-beleid. 

 

De raad ontvangt ieder kwartaal de Monitor Sociaal Domein en ook het jaarlijkse 

cliënttevredenheidsonderzoek wordt aan de raad toegezonden. Het college voorziet de raad hierbij niet van 

een analyse en duiding van de cijfers. Dit maakt het voor de raad lastig om een beeld te vormen van de 

resultaten van beleid en doelbereik.  

  

Prestatie-indicatoren werkgroep raad zijn gekoppeld aan beleidsuitgangspunten 

Naar aanleiding van het vaststellen van het beleidsplan Wmo 2015-2018 heeft de raad het initiatief 

genomen tot het opstellen van kwantitatieve prestatie-indicatoren voor het Wmo-beleid. Hiermee wordt een 

goede stap gezet in het meetbaar maken van de gemeentelijke uitgangspunten. Bestaande gegevens uit 

onder andere de Monitor Sociaal Domein, het cliënttevredenheidsonderzoek en beschikbare cijfers van 

instellingen als Coherente zijn de basis van de prestatie-indicatoren. In een conceptversie van de Wmo-

prestatie-indicatoren zijn indicatoren en cijfers opgenomen op drie gebieden:
43

 

 zelf- en samenredzaamheid; 

                                                        

43
 Tabel Wmo prestatie-indicatoren, Concept ter inzage voor de Rekenkamer d.d. 9 juni 2016 
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 ondersteuning op maat;  

 maatschappelijke zorg aan kwetsbare inwoners. 

 

De gebieden zijn uitgewerkt in een aantal onderdelen waarin de beleidsuitgangspunten duidelijk herkenbaar 

zijn. Bijvoorbeeld: het uitgangspunt ‘de ondersteuning is primair gericht op het herstellen of versterken van 

de zelfredzaamheid en versterken van het eigen netwerk’ wordt gemonitord aan de hand van het element uit 

het cliënttevredenheidsonderzoek ‘door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden’.  

Het specifieke ambitieniveau en de streefcijfers worden na de zomer (2016) opgeleverd. In het najaar van 

2016 moeten de prestatie-indicatoren compleet zijn.
44

 

 

                                                        

44
 Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Gemeente Ouder-Amstel, 18 aug. 2015, p. 49.  
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Bijlage: bronnen 

Documenten 

Begroting en Jaarrekeningen 

/ Begrotingen 2014, 2015, 2016  

/ Programmabegroting 2014 

/ Concept Jaarrekening 2015 

 

Gemeentelijk beleid 

/ Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018 

/ Beleidsregels Wmo Ouder-Amstel 2015 

/ Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

/ Nota Inrichting toegang Sociaal Domein 

/ Verordening Wmo Ouder-Amstel 2015 incl. toelichting  

 

Monitoring, informatievoorziening en verantwoording 

/ Tabel met Wmo prestatie indicatoren - concept  

/ 1
e
 Nieuwsbrief 2016 

/ 1
e
 Nieuwsbrief 2015 

/ 2
e
 Nieuwsbrief 2015 

/ 3
e
 Nieuwsbrief 2015 

/ 4
e
 Nieuwsbrief 2015 

/ Monitor Sociaal Domein eerste kwartaal 2015 

/ Monitor Sociaal Domein eerste en tweede kwartaal 2015 

/ Monitor Sociaal Domein derde kwartaal 2015 

/ Monitor Sociaal Domein vierde kwartaal 2015 

/ Monitor Sociaal Domein jaaroverzicht 2015 

/ Monitor Sociaal Domein eerste kwartaal 2016 

/ Jaarverslag Coherente 2015 

/ Verantwoording ZAP Ouder-Amstel, Q1 2016 

/ Klantonderzoek Wmo-voorzieningen over 2014, Ouder-Amstel 

/ Cliëntervaring Sociaal Domein 2015, Ouder-Amstel, juni 2016 

 

Subsidiebeschikkingen, aansturing en werkwijze Zorgadviespunt 

/ Subsidiebeschikking 2015 

/ Subsidiebeschikking extra capaciteit ZAP 

/ Subsidiebeschikking 2016 Coherente  

/ Tijdelijke uitbreiding uren ZAP i.v.m. herindicaties 

/ Uitbreiding ZAP decentralisaties 2015 

/ Vaststelling Coherente 2014 

/ Vaststelling Coherente 2015 

/ Melding en onderzoek Jeugd Wmo 

/ Proces melding en onderzoek 
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Documenten aangaande DUO+ 

/ Dienstverleningshandvest  

/ Takenregister 

/ Begroting DUO+ 2016 

/ Concept Dienstverleningsovereenkomst 2016 

/ Samenwerking tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO+) 

/ Beslispunt 1 - Gewijzigde GR inclu. Artikel 34 

/ Beslispunt 2 - 4. Bijdrageverordening 

/ DUO+ Beslispunt 1 Gemeenschappelijke Regeling  

/ Organisatie en formatie rapport versie 3. Sept. 2015 

/ Raadsvoorstel. Wijziging gemeenschappelijke regeling en bestuurlijk-juridisch construct DUO+ 

 

Geïnterviewde personen 

Naam  Functie  Datum  

Mw. R. Korrel-Wolvers en  Wethouder Welzijn, 

Volksgezondheid, Sport en 

Vrijwilligers 

23-6-2016 

Dhr. J. Kempers Coördinator afdeling Samenleving 

Mw. M. Bohan en mw. I. Wiedijk Beleidsmedewerkers Wmo 23-6-2016 

Mw. R. Krul Consulente MEE Amstel en Zaan 23-6-2016 

Mw. M. Plevier  Cliëntmanager Flexicura 

Dhr. M. Duut Directeur ZorgSamen 

Dhr. J. van Leeuwen Adviesraad Sociaal domein 

Mw. M. Nieuwenhuizen  Adviesraad Sociaal domein 

Mw. M. Veer Directeur Coherente 27-6-2016 

 



2.b Informatie van het college over Duo+

1 Memo college over aanbieding PvA doorontwikkeling Duo+ 

MEMO 
 
 
 
 
 
Aan 

De Gemeenteraad 
 Van 

Burgemeester en wethouders  
 Datum 

14 oktober 2016 

Betreft 

Aanbieding plan van aanpak doorontwikkeling Duo+ 

 

In de vergadering met als agendapunt de begrotingswijziging 2016 en de begroting 

2017-2010 van Duo+ hebben wij u gemeld dat wij bezig waren met een plan van aan-

pak om te bezien hoe Duo+ in een stabiele situatie zou belanden. 

Zoals u bekend heeft de raad van Diemen het AB gevraagd om een notitie met een 

gelijksoortige strekking. 

 

U ontvangt van ons: een korte oplegnotitie met de belangrijkste punten, een memo 

met de resultaten tot nog toe en het eigenlijke plan van aanpak. 

Wij zullen voortvarend de uitvoering van de notitie ter hand nemen. Zoals u zult zien, 

is er ook overleg met de raad in voorzien, als de producten in concept gereed zijn. 

Vanzelfsprekend zullen wij tijdig met de griffier hiertoe een datum prikken. 

 

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie, of een toelichting op (onderdelen uit) 

dit stuk, zijn wij daar natuurlijk graag toe bereid. 



2 Aanbieding aan raad van probleemanalyse en projectplan 

Memo  
 

1 | 3 

 

 

 

Onderwerp Probleemanalyse en plan tot doorontwikkeling van Duo+ 
Aan de gemeenteraden 
Van Dagelijks Bestuur Duo+  
Datum opstellen 14 oktober 2016 

 

Inleiding 
Op 22 september j.l. hebben de gemeenteraden zich gebogen over de begrotingswijziging 2016 Duo+ en de 

Begroting 2017-2020 Duo+. Op dat moment hadden de drie colleges al, mede door de recente bevindingen 

van de gemeentesecretarissen die tijdelijk de directie van Duo+ vormen, aangegeven stevige zorgen te 

hebben over de situatie waarin Duo+ verkeert. Het Algemeen Bestuur heeft derhalve in aanloop naar de 

raadsbesluitvorming (op 6 en 20 september) besloten om vanuit een door alle gemeenten gedeelde 

analyse te komen tot een aanvullend pakket aan maatregelen. Meer informatie hierover is aan de 

gemeenteraden toegezegd.  

 

Bijgevoegd vindt u twee documenten. Onderstaand treft u daarvan een samenvatting aan:  

1. Op weg naar (be)grip!, een plan van aanpak om tot doorontwikkeling van Duo+ te komen, uit te 
voeren met ondersteuning van adviesbureau SeinstraVandeLaar met een gedeelde 
probleemanalyse inzake de GR Duo+; 

2. Voortgang ingezette maatregelen, opgesteld door de tijdelijke directie van Duo+ (de drie 
gemeentesecretarissen). 

 

Vervolg t.a.v. de begroting 2017 

De komende maanden zullen bestuur en organisatie van Duo+ de reeds ingezette maatregelen verder 

uitvoeren. Verder zullen ze vanuit de probleemanalyse Duo+ doorontwikkelen tot een efficiënt draaiende 

uitvoeringsorganisatie. Dit zal uiteindelijk o.a. leiden tot een herziene Duo+ begroting, die we voor 

zienswijze aan uw raad zullen voorleggen. Deze voordracht zal niet voor 1 januari zijn. Gezien de 

verplichting om tijdig een begroting bij de provincie in te leveren, is het Algemeen Bestuur voornemens om 

op korte termijn een werkbegroting vast te stellen. Qua moment houdt het AB rekening met de datum 

waarvoor de provincie ons uitstel heeft gegeven, te weten begin november 2016. Daarbij heeft het AB oog 

voor de zienswijze van de Diemense gemeenteraad en de afspraak van ‘consultatie’.  

 

Uiteraard zullen ook andere zaken die raken aan de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad aan u 

worden gemeld, als deze uit de doorontwikkeling volgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 

kwartaalrapportages op een aantal kritische indicatoren (‘thermometers’) uit het bedrijfsplan.  

 

1. Gedeelde probleemanalyse 

De stapeling van problemen waarvoor Duo+ in augustus-september 2016 gesteld kwam, vroeg om een 

scherp en gedeeld beeld van de problematieken, om van daaruit tot een gedragen en integrale aanpak te 

komen. Voor de analyse is externe expertise gezocht, bij bureau SeinstraVandeLaar. Dit bureau is de 

afgelopen jaren betrokken geweest bij de vormgeving en evaluaties van tal van ambtelijke 

samenwerkingen. Zij kunnen derhalve putten uit een rijk palet aan ervaringen. Het is hen gelukt om in korte 

tijd tot bijgevoegde probleemanalyse te komen. Deze probleemanalyse is gedeeld en omarmd door de drie 

colleges, in een bijzondere vergadering van het Algemeen Bestuur. Het bureau heeft vervolgens op verzoek 

van het AB een plan van aanpak gepresenteerd, om tot doorontwikkeling te komen (zie onder 3).  
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In de analyse beschrijft SeinstraVandeLaar zeven ‘hypotheken’, waarmee Duo+ te stellen heeft. Deze gaan 

ondermeer over de ‘valse start’ die Duo+ parten speelt: het feit dat Duo+ (uiteindelijk) is gevormd door 2,5 

in plaats van 4 gemeenten en dat Duo+ te lang een politiek-bestuurlijk project is gebleven. Maar ook dat 

het in stand houden van een verschil in culturen een belemmering vormt voor de integratie van mensen en 

middelen, met als gevolg dat oude patronen niet worden doorbroken. Deze hypotheken vragen om een 

stevig pakket aan maatregelen, om tot een “Duo+ 2.0” te komen.  

Overigens dient opgemerkt dat de probleemanalyse vanzelfsprekend de problemen beschrijft. Dat wat 

goed gaat, zoals over het algemeen de producten die de burger worden aangeboden, is niet beschreven. 

 

2. Voortgang ingezette maatregelen  

Met het vertrek van de directeur zijn de gemeentesecretarissen gevraagd deze rol op zich te nemen. Naast 

het voeren van de directie is de opdracht gegeven rust te brengen in de organisatie, verbinding te maken 

met de drie gemeenten en transparant te opereren. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd die tot een aantal 

acties aanleiding hebben gegeven rond de onderwerpen: 

 Creëren rust en betrokkenheid 

 Cultuurtraject 

 Creëren heldere managementstructuur 

 Slimmer verbinden 

 Inhuur, vacatures en contracten 

 Inkoop en Financiën 

 Personeelszaken 

 Rol gemeentesecretarissen 

 Burger, Buurt en Bedrijfsvoering 

 Archieven. 

 

3. Plan tot doorontwikkeling  

Om tot een “Duo+ 2.0” te komen, zullen bestuur en organisatie van Duo+ op korte termijn een proces 

doorlopen, met intensieve ondersteuning van adviesbureau SeinstraVandeLaar. Dit proces leidt tot een 

bedrijfsplan voor Duo+, dat de basis biedt voor het inlossen van de zeven hypotheken. Daarnaast levert het 

proces een format voor kwartaalrapportages op, om de voortgang op het bedrijfsplan te kunnen 

monitoren. Dit biedt de basis om (ook) de gemeenteraden vanaf 2017 beter gestructureerd te kunnen 

informeren over Duo+. Volgens plan zijn wij begin komend jaar in staat u dit te kunnen presenteren. 

 

De komende maanden zal het bureau een aantal thema’s aan de orde stellen, uiteenlopend van juridische 

vormgeving en governance-model tot de organisatiestructuur en de planning- en controlcyclus van Duo+.  

Ook het ingebrachte takenpakket en eventuele ‘rafelranden en weeffouten’ vormen aanleiding voor 

gesprek. Soms zal het daarbij (enkel) gaan om herbevestiging van reeds bestaande afspraken. Sommige 

zaken vragen om herbezinning, terwijl andere zaken (alsnog) vastgelegd zullen worden. Het bureau zal 

expertmatig adviseren. Het is uiteindelijk aan de besturen om tot een gezamenlijke keuze te komen. Een 

voorschot hierop valt op dit moment niet te geven. Meerwaarde van een dergelijk uitvoerig proces is dat 

een integraal document (een bedrijfsplan) ontstaat met alle afspraken en uitgangspunten ten aanzien van 

Duo+.  

 

Het opgestelde plan van aanpak geeft de colleges veel vertrouwen in een stevig vervolg op de 

geconstateerde problemen. Er is veel werk te verzetten, maar het is nodig om ‘de weg omhoog’ in te 

kunnen zetten. Als eerste stap in het proces zullen de colleges bestuurlijke richting geven aan “Duo+ 2.0”. 

SeinstraVandeLaar heeft hiervoor in het plan van aanpak de gespreksthema’s beschreven. Ondertussen 

zullen het Dagelijks Bestuur en de tijdelijke directieraad (de drie gemeentesecretarissen) voortvarend 

sturing blijven geven aan het pakket aan reeds ingezette maatregelen.  



3 | 3 

 

 

 

Ten slotte 

Een doorontwikkeld Duo+ moet er aan bijdragen dat de uitvoeringskracht van de deelnemende gemeenten 

versterkt, met behoud van lokale autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid. Met Duo+ realiseren de 

deelnemende gemeenten vijf ambities:  

1. Het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid ten aanzien van ICT, door het 

realiseren van een gezamenlijk ‘ICT-fundament’; 

2. Het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid ten aanzien van personeel, 

door samengevoegd in de nieuwe Duo+ organisatie te werken aan verdere professionalisering; 

3. Het verbeteren van de dienstverlening aan de burger, door de gezamenlijke impulsen op ICT en 

personeel; 

4. Het besparen van kosten, door met Duo+ een efficiencyvoordeel te realiseren; 

5. Het borgen van de 23+2 politiek-bestuurlijke ontwerpcriteria, met behulp van diverse vastgelegde 

afspraken.  

 

 

 



3 PvA doorontwikkeling obv probleemanalyse 

 

 

 
  

Op weg naar (be)grip! 

Een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van Duo+, op basis van 

een gedeelde probleemanalyse inzake het samenwerkingsverband van, 
voor en door de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. 
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1. Uw vraagstelling 
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1.1 Na drie aanloopjaren is Duo+ op 1 januari 2016 gestart… 

Rond 2013 werden de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, zoals vele gemeenten in Nederland, 

geconfronteerd met diverse ontwikkelingen: 

a. Inzet van Kabinet op vorming 100.000+ gemeenten en de vorming van een Randstadprovincie; 

b. De financiële crisis zet de gemeentelijke begrotingen onder druk; 

c. Door de drie decentralisaties op zorgtaken, gepaard gaande met een efficiencyopgave van 

gemeenten, komen de begrotingen extra onder druk en treden vraagstukken op rondom kwaliteit 

en kwetsbaarheid; 

d. Een almaar toenemende complexiteit op het gebied van I&A-vraagstukken. 

 

Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en om te komen tot een (gezamenlijke) strategische 

positionering in de regio zoeken de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen 

elkaar op om te bezien of zij elkaar in de (ambtelijke) uitvoering kunnen versterken. 

 

Na een langdurige (2013 – 2015) bestuurlijke aanloopperiode, met daarin het afhaken van de gemeente 

De Ronde Venen, start op 1 januari 2016 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Duo+. In dit 

samenwerkingsverband hebben de drie gemeenten een van elkaar afwijkend takenpakket ondergebracht. 

De drie gemeenten hebben met elkaar hun bedrijfsvoeringstaken in Duo+ gebundeld en de gemeenten 

Ouder-Amstel en Uithoorn hebben ook hun uitvoeringstaken op het terrein van ‘buurt’ en ‘burger’ in de 

samenwerking ondergebracht. 

 

Duo+ is een aparte juridische entiteit, in de vorm van een Openbaar Lichaam op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die het werkgeverschap van circa 300 medewerkers verzorgt en 

een begrotingsomvang van circa 25 mln. euro kent. Duo+ staat daarbij onder bestuurlijke aansturing van 

een Algemeen en Dagelijks Bestuur, gevormd vanuit de drie colleges van B&W. De dagelijkse leiding werd 

ingevuld door de directeur Duo+, maar deze heeft reeds de organisatie verlaten, waarna nu de drie 

gemeentesecretarissen met elkaar de (tijdelijke) directie vormen. 

 

 

1.2 …maar is na 8 maanden in ‘zwaar weer’ terecht gekomen… 

Met name op het vlak van de uitvoering (afdelingen Buurt en Burger) toont de samenwerking reeds zijn 

meerwaarde als het gaat om de dienstverlening aan inwoners en (maatschappelijk) ondernemers. De 

kwetsbaarheid is afgenomen en de kwaliteit gaat stapsgewijs vooruit. Zaken als het onderhoud van de 

openbare ruimte en het verstrekken van bijstandsuitkeringen verloopt goed en conform verwachtingen. 

 

Ten aanzien van met name de bedrijfsvoering binnen Duo+ en de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken 

vanuit Duo+ ten behoeve van de drie gemeenten bestaan echter zorgen. Hoewel in de planvorming 

voorafgaand aan de start van Duo+ rekening is gehouden met een ‘dip’ op kwaliteit en kosten in de 

aanloopfase van de samenwerking, is deze ‘dip’ in de praktijk acht maanden na de start dieper dan 

verwacht. 

 

Sterker nog: het samenwerkingsverband is in meerdere opzichten in ‘zwaar weer’ terecht gekomen. Dit 

blijkt onder andere uit: 

a. Een hoge mate van ontevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening op 

bedrijfsvoeringstaken vanuit klantperspectief (de drie gemeenten), zowel op bestuurlijk als 

ambtelijk niveau. 

b. Veel onrust en onduidelijkheid in de ambtelijke organisatie van Duo+, mede ingegeven vanuit 

een onduidelijke bestuurlijke opdracht en gebrek aan sturing vanuit management Duo+ op 

harmoniseren van processen en systemen (in relatie tot autonomie gemeenten).  

c. Veel vacatureruimte, een hoge mate van inhuur, autonome stijging van ICT gerelateerde kosten 

en noodzakelijke investeringen. 

d. Een (beleving van) hoge werkdruk, gepaard gaande met een hoog ziekteverzuim: gemiddeld 9%. 
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e. Management- en andere sleutelposities zijn nog niet allemaal ingevuld.  

f. Gewenste harmonisatie en integratie van medewerkers en systemen komt niet of nauwelijks van 

de grond. 

g. Er wordt een gebrek aan doorzettingskracht en leiderschap geconstateerd. 

h. De voorspelde ‘dip’ is wel erg diep en zowel incidenteel als structureel zijn extra middelen nodig. 

i. Directeur heeft na 8 maanden Duo+ alweer verlaten. 

j. In het huidige ‘zwaar weer’ komen ook de verhoudingen tussen de partnergemeenten en tussen 

gemeenten en Duo+ onder druk te staan. 

 

 

1.3 …wat vraagt om een plan van aanpak voor doorontwikkeling… 

Naar aanleiding van voornoemde gesignaleerde knelpunten rondom Duo+ zijn politiek, bestuurlijk en 

ambtelijk vraagtekens gezet bij het vermogen van Duo+ om op dit moment haar taken voor de drie 

deelnemende gemeenten goed uit te voeren en de daaruit voortvloeiende financiële risico’s te beheersen. 

 

Mede naar aanleiding van door de gemeenteraden genomen raadsbesluiten en ingediende amendementen 

en zienswijzen rondom de begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017-2020 van Duo+, heeft het 

Dagelijks Bestuur Duo+ besloten tot een plan van aanpak voor doorontwikkeling van de samenwerking te 

komen: ‘Duo+ 2.0’.  

 

In hoofdstuk 2 van voorliggend rapport is dit plan van aanpak uiteengezet, waarbij de elementen uit het 

plan van aanpak zijn gerelateerd aan ‘zeven hypotheken’ waarmee Duo+ momenteel is belast, zoals blijkt 

uit een gedeelde probleemanalyse opgenomen in hoofdstuk 3. Dit plan van aanpak houdt rekening met de 

zienswijze zoals door de gemeenteraad van Diemen ingediend d.d. 7 september 2016 naar aanleiding van 

de voortgangsrapportage Duo+, gewijzigde begroting 2016 en de begroting 2017. 

 

Door uitvoering van het plan van aanpak wordt toegewerkt naar een drietal producten, als basis voor 

verdere doorontwikkeling:  

a. een bedrijfsplan: ‘Op weg naar Duo+ 2.0’;  

b. een financiële analyse van de structurele begroting Duo+ en de incidenteel benodigde middelen; 

c. de opzet van een kwartaalrapportage om de voortgang rondom het bedrijfsplan te monitoren. 

 

Naast deze doorontwikkeling van Duo+ gericht op de middellange termijn, worden momenteel vanuit de 

(tijdelijke) directie reeds acties ondernomen om op korte termijn op de volgende cruciale onderdelen orde 

op zaken te stellen: 

a. creëren heldere managementstructuur; 

b. van inhuur naar vaste contracten; 

c. invulling functie van controller; 

d. inzicht in besteding budgetten; 

e. inkoopbeleid centraal organiseren; 

f. verbreding programma Slimmer Verbinden; 

g. rust en betrokkenheid creëren; 

h. cultuurtraject vormgeven;’ 

i. inzet op financiële transparantie; 

j. afronding personele dossiers; 

k. organiseren adequate archivering; 

l. inzet op transitie binnen Burger en Buurt. 

Deze acties zijn nader uiteengezet in een separaat van deze rapportage opgesteld memo vanuit de 

(tijdelijke) directie van Duo+. Bij de uitvoering van het Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 2) wordt 

nadrukkelijk aansluiting gezocht bij bovenstaande acties en worden eventuele ‘quick wins’ (waar mogelijk) 

op korte termijn opgepakt.  
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1.4 …gebaseerd op een gedeelde probleemanalyse 

Het plan van aanpak uit hoofdstuk 2 is gebaseerd op een ‘gedeelde probleemanalyse’. Na herhaaldelijk 

bestuurlijk en ambtelijk overleg aangaande de ontstane situatie, waarbij discussies zijn ontstaan over 

mogelijke oplossingsrichtingen en te volgen procesgang, is namelijk besloten eerst te komen tot een 

‘gedeelde probleemanalyse’, om op grond daarvan het bestuurlijk gesprek te voeren over 

oplossingsrichtingen. 

 

De drie colleges van de Duo+-gemeenten hebben de gemeentesecretarissen - in hun mede-eigenaarsrol 

en als tijdelijk lid van het directieteam Duo+ - gevraagd deze gedeelde probleemanalyse uit te (laten) 

voeren. Hierin moest tenminste aandacht zijn voor het klantperspectief en het perspectief van mede-

eigenaar.  

 

De probleemanalyse is feitelijk uitgevoerd door organisatieadviseurs van SeinstravandeLaar, die hun 

bevindingen in hoofdstuk 3 van voorliggend rapport hebben weergegeven. De kern daarvan is met het 

Algemeen Bestuur van Duo+/de drie colleges van B&W gedeeld en door hen onderschreven. Belangrijk is 

te beseffen bij het lezen van deze probleemanalyse dat uitsluitend oog is voor de knelpunten in en 

rondom Duo+. Alles wat goed gaat vanuit de samenwerking is daarbij conform vraagstelling onderbelicht 

gebleven. 

 

 

Wij verwachten dat voorliggende rapportage met daarin een plan van aanpak om tot doorontwikkeling van 

Duo+ te komen, gebaseerd op een gedeelde probleemanalyse, een mooie basis vormt om politiek-

bestuurlijk tijdig (begin november 2016) in te kunnen stemmen met de begrote structurele middelen uit 

de huidige begroting Duo+ 2017 – 2020. Vanuit het vertrouwen dat deze aanpak op korte, middellange en 

lange termijn bijdraagt aan het realiseren van de bestuurlijke ambities met Duo+: 

a. Het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid ten aanzien van ICT, 

door het realiseren van een gezamenlijk ‘ICT fundament’. 

b. Het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid ten aanzien van 

personeel, door samengevoegd in de nieuwe Duo+ organisatie te werken aan verdere 

professionalisering. 

c. Het verbeteren van de dienstverlening aan de burger, door de gezamenlijke impulsen op ICT en 

personeel. 

d. Het besparen van kosten, door met Duo+ een efficiencyvoordeel te realiseren. 

e. Het borgen van de 23+2 politiek bestuurlijke ontwerpcriteria, met behulp van diverse 

vastgelegde afspraken. 
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2. Op weg naar (be)grip! 
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2.1 Plan van aanpak tot doorontwikkeling Duo+ 

In navolging van de gedeelde probleemanalyse Duo+ uit hoofdstuk 2, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) 

gevraagd om een plan van aanpak om tot doorontwikkeling van Duo+ te komen: Duo+ 2.0. Dit plan van 

aanpak gaat uit van het, in samenspraak met betrokkenen, op korte termijn (in 2016) vormgeven van een 

tweetal producten: 

a. een bedrijfsplan: ‘Op weg naar Duo+ 2.0’, inclusief financiële analyses van de structurele 

begroting Duo+ en de incidenteel benodigde middelen; 

b. een format voor kwartaalrapportages om de voortgang van de te maken afspraken in het 

bedrijfsplan ‘Duo+ 2.0’ te kunnen monitoren. 

 

Dit derde hoofdstuk omvat een beschrijving van de verschillende stappen in de aanpak om te komen tot 

een bedrijfsplan Duo+ 2.0, de financiële analyse daarbinnen en een format voor de kwartaalrapportage.  

 

 

2.2 Een integraal en realistisch bedrijfsplan ‘Duo+ 2.0’ 

De eerste stap in onze aanpak is het opstellen van een bedrijfsplan Duo+ 2.0, inclusief financiële analyses 

van de structurele begroting Duo+ en de incidenteel benodigde middelen. Dit is belangrijk, aangezien de 

bestuurlijk en ambtelijk gedeelde probleemanalyse aangaande Duo+ vraagstukken bloot legt die vragen 

om een herijking van, herbezinning op en/of herbevestiging van een aantal fundamentele elementen 

binnen en rondom Duo+.  

 

Bedrijfsplan Duo+ 2.0 aan de basis van het inlossen van de zeven hypotheken 

Op basis van de ‘7 hypotheken’ uit de probleemanalyse zien we de volgende thema’s die herijkt of 

herbevestigd moeten worden in het bedrijfsplan Duo+ 2.0: 

 

a. Takenpakket. De probleemanalyse laat zien (zie sectie 3.1 en 3.2) dat er een lopende discussie is 

over de inbreng (of het mogelijk terughalen) van taken in Duo+ en over ‘rafelranden’ tussen de 

begrotingen van de drie gemeenten en de begroting van Duo+. Om deze reden staat het 

takenpakket van de Duo+ c.q. de inbreng vanuit de drie gemeenten aan de basis van de verdere 

uitwerking van het bedrijfsplan. Daarbij gaat het met name om enkele ‘rafelranden’ in de taken-/ 

en formatieoverdracht en de afhechting van de discussie over het al dan niet terughalen uit of 

extra inbrengen van taken naar Duo+. 

 

b. Juridische vormgeving. Uit de probleemanalyse (zie sectie 2.3) en de ervaring van 

SeinstravandeLaar met gelijksoortige samenwerkingsverbanden blijkt dat het gekozen 

samenwerkingsmodel van Duo+(uitvoeringsorganisatie) de meest complex denkbare 

samenwerkingsmodel is, in termen van ‘governance’. Bij het opstellen van het bedrijfsplan Duo+ 

2.0 is om daarom belangrijk te komen tot een beantwoording van de vraag of het Openbaar 

Lichaam het best passende fundament onder de GR Duo+ is, vanuit oogpunt van ‘grip’ en 

rolzuiverheid, of dat de Bedrijfsvoeringsorganisatie een beter passend construct is. Afhankelijk 

van de uitkomst van deze discussie kan dat leiden tot een wijziging van de huidige GR-tekst. 

Sowieso is het wenselijk een artikelsgewijze toelichting toe te voegen aan de bestaande of te 

wijzigen GR-tekst. Deze producten zullen aan het bedrijfsplan worden toegevoegd.  

 

c. Governancemodel. Uit de probleemanalyse (zie sectie 2.3 en 2.5) blijkt dat zowel het ambtelijk 

als bestuurlijk opdrachtgeverschap niet helder zijn geborgd en de rollen van eigenaar, 

opdrachtgever en opdrachtnemer onvoldoende worden onderscheiden en ingevuld. Het is dus 

belangrijk om vast te leggen de rolverdeling tussen eigenaren, opdrachtgevers, opdrachtnemers 

en klanten en de verbinding tussen enerzijds de drie gemeenteraden, colleges en hun ambtelijke 

organisaties en anderzijds het bestuur, de directie en de ambtelijke organisatie van Duo+.  

 



 

7 

 

d. Directiemodel. Binnen Duo+ is de positie van gemeentesecretaris niet (structureel) geborgd en 

kan de Directeur Duo+ rechtstreeks ‘zaken doen’ met bestuur Duo+ over taken/middelen die 

direct invloed hebben op bedrijfsvoering individuele gemeenten en dus op verantwoordelijkheid 

gemeentesecretaris (die in eigen college hierop niet meer aanspreekbaar is). In het bedrijfsplan 

Duo+ komen we daarom tot de positionering van de gemeentesecretarissen rondom de Duo+-

samenwerking in relatie tot een directeur/manager Duo+. Waarbij oog zal zijn voor de rol- en 

portefeuilleverdeling tussen betrokkenen. 

 

e. Organisatiestructuur en sturingsfilosofie. Zoals genoemd in de probleemanalyse zijn er vanaf de 

start van Duo+ (zie sectie 3.5) problemen met leiderschap en sturing vanuit het management, 

met een gebrek aan prioritering en sturing op harmonisering tot gevolg. Om deze reden is het 

van belang de organisatie- en managementstructuur van Duo+ aan te scherpen, waarbij 

‘weeffouten’ uit de aanvangsperiode worden hersteld en een eenduidige visie wordt geformuleerd 

op de sturingsfilosofie (op termijn). Daartoe behoren ook afspraken over de inrichting van 

consulentschappen, de verbinding tussen Duo+ en de drie lokale managementteams en de 

positionering (en financiering) van enkele als ‘bestuurlijk nabij gewenste’ betitelde taken. 

 

f. Organisatiecultuur. Momenteel zijn er binnen Duo+ verschillende initiatieven ten behoeve van 

cultuurverandering. Vanuit een cultuurscan zal de huidige versus de gewenste cultuur van Duo+ 

in beeld worden gebracht en kan bepaald worden wat er aanvullend op de lopende initiatieven 

nodig is. 

 

g. Identiteit. Er worden in het bedrijfsplan afspraken gemaakt/herbevestigd over de mate waarin 

Duo+ (al dan niet) een eigen identiteit voert, als werkgever en contractpartij, maar ook in relatie 

tot inwoners en ondernemers van de betreffende gemeenten. 

 

h. Planning- controlcyclus. Het ontbreekt Duo+ aan sturingsinstrumentarium, sturingsinformatie en 

er is geen sprake van een ‘sluitende planning- en controlcyclus’ (zie sectie 2.6). Het is daarom 

belangrijk dat we bij het opstellen van het bedrijfsplan duiding geven aan de p&c-cyclus rondom 

Duo+ in termen van nog te ontwikkelen p&c-instrumentarium. Dit is ten behoeve van interne 

sturingsinformatie en het creëren van inzicht en overzicht op prestaties vanuit Duo+ in de 

richting van de drie opdrachtgevende gemeenten. 

 

i. Financiële gevolgen. Ten aanzien van de financiële situatie rondom Duo+ is er onduidelijkheid 

over de samenstelling en onderbouwing van de financiële stukken, waaronder de gewijzigde 

begroting 2016 en de begroting 2017-2020 (zie sectie 3.7). Dit is begrijpelijk gezien het tempo 

van het vormingsproces en verschillen in begrotingssystematiek bij de deelnemende gemeenten. 

Er is tot op heden geen reparatieslag gemaakt. Een belangrijk onderdeel van het bedrijfsplan 

Duo+ is daarom het inzichtelijk maken van de incidenteel benodigde middelen voor 2017 (en 

eventuele verdere jaren) bijvoorbeeld als gevolg van aanvullende ambities, (I&A-)projecten en/of 

het oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering en een gedegen en realistische structurele 

meerjarenbegroting Duo+ 2.0 over de periode 2017 – 2020. Daarbij zal ingegaan worden op 

eventuele taakstellingen, risico’s, efficiencymogelijkheden en daaraan gerelateerde eventuele 

terugverdientermijnen van de incidenteel benodigde middelen. Daaraan gekoppeld worden 

(reeds bestaande of herijkte) afspraken vastgelegd rondom de kostenverdeelsystematiek tussen 

de drie gemeenten. Ook worden afspraken vastgelegd/herijkt over de eventuele ‘omslag’ van een 

inputbegroting naar een outputgefinancierde samenwerking en de relatie tot een eventueel basis- 

en pluspakket. We gaan in sectie 2.1.2. dieper in op het inzichtelijk maken van de structurele en 

incidentele financiële gevolgen. Uitgangspunt voor de financiële analyses is dat het huidige 

budget kaderstellend is voor de te maken keuzes bij de doorontwikkeling van Duo+. 

 

Wij stellen voor om ten behoeve van deze integrale herijking/herbevestiging tot een expertmatige 

uitwerking te komen van alle voornoemde aspecten vanuit ons bureau, in de vorm van een ‘bedrijfsplan 

Duo+ 2.0’.  
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Een plan dat een logische samenhang kent tussen de benoemde onderdelen, geen ‘waterig compromis’ 

betreft en alle betrokkenen in één document een helder en scherp beeld geeft van de Duo+-organisatie 

2.0, welke een duurzaam fundament vormt onder de uitvoering van taken ten behoeve van de drie 

autonome participerende gemeenten en het realiseren van hun doelstellingen.  
 

Ten behoeve van deze expertmatige uitwerking nemen wij kennis van bestaande documenten en daarin 

verankerde uitgangspunten. Vervolgens maken wij graag aan de voorkant een bestuurlijke en ambtelijke 

‘ronde’ langs de vier betrokken organisaties, zodat belangen en verlangens helder zijn en wij kunnen 

komen tot een gewogen en haalbaar bedrijfsplan voor de doorontwikkeling van Duo+.  

 

Deze gespreksronde benutten wij niet om tot een verdieping van de reeds opgestelde gedeelde 

probleemanalyse te komen, maar veel meer om tot toetsing te komen van de haalbaarheid van mogelijke 

oplossingsrichtingen voor de ‘7 hypotheken’. Daarnaast benutten wij de (ambtelijke) gesprekken om input 

te verkrijgen voor de financiële analyses.  

 

Concreet zien wij om te komen tot een gedragen ‘bedrijfsplan Duo+ 2.0’ de volgende activiteiten: 

 

stap activiteiten doorlooptijd 

(deadline) 

1. Analyse kerndocumenten en destilleren bestaande uitgangspunten en 

afspraken ten aanzien van de onderwerpen van het bedrijfsplan. 

 

medio oktober 

2. Gespreksronde met ambtelijke en bestuurlijke sleutelfiguren. 

 

eind oktober 

3. Opstellen (concept) bedrijfsplan ‘Duo+ 2.0’ uitwerken, waarin: 

- alle voornoemde aspecten en de daarin gemaakte bestuurlijke keuzen 

(en eventuele afgevallen alternatieven) worden uitgewerkt 

 

- een tijdpad wordt geschetst waarbinnen de veranderopgave per aspect 

wordt uitgewerkt om van huidige situatie naar beoogde situatie te 

komen 

 

- indien daartoe aanleiding is: de (gewijzigde) GR-tekst en artikelsgewijze 

toelichting op GR-tekst, als bijlagen (als basis voor raadsbesluiten: 

toestemming aan colleges om GR te wijzigen) 

 

medio november 

4. Diverse bestuurlijke en ambtelijke sessies om concept bedrijfsplan te toetsen 

op juistheid, volledigheid en draagvlak en te bezien welke 

aanscherpingen/aanvullingen nog nodig zijn.  

 

begin december 

5. Bijstellen bedrijfsplan op grond van input verkregen vanuit stap 3 tot 

definitieve versie bedrijfsplan en één afrondende bespreking met 

directieteam en DB Duo+ gezamenlijk 

 

medio december 

(oplevering aan DB Duo+) 

6. Na behandeling in AB Duo+ en definitieve collegebesluiten op bedrijfsplan 

volgt een technische toelichting van bedrijfsplan ‘Duo+ 2.0’ aan gezamenlijke 

raden Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. 

 

eind Q1 2017 
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2.2.1 Structurele en incidentele financiële gevolgen Duo+ 2.0 onderdeel van bedrijfsplan 

Volgend uit de inhoudelijke en organisatorische aspecten uit het bedrijfsplan is een solide financiële 

structuur cruciaal voor een succesvolle implementatie van het bedrijfsplan Duo+ 2.0. Wij stellen daarom 

een financiële analyse voor die bestaat uit twee stappen: 

 

1. Huidige situatie. Ten eerste is het belangrijk om een scherp inzicht te creëren in de huidige financiële 

situatie van Duo+, inclusief de belangrijkste factoren die daaraan ten grondslag liggen. Meer concreet 

doelen we op een validatie van de huidige financiële documenten om te bepalen of: 

a. de oorspronkelijke uitgangspunten en aannames a priori plausibel, logisch en consistent zijn 

en; 

b. deze uitgangspunten ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd.  

 

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de volgende vragen: Is de vrijval uit de gemeentelijke begrotingen 

gelijkelijk en zuiver bepaald? En hebben de gemeenten alle betrokken posten ingebracht? Of zijn er nog 

‘rafelranden’ in de begroting? Tot op heden is hier geen onafhankelijke toets op geweest, wat zorgt voor 

veel discussie over de financiële uitgangspunten Duo+. Op basis van de inzichten uit de financiële analyse 

kan worden bepaald of de oorspronkelijke uitgangspunten een solide basis bieden voor de 

ontwerpbegroting 2017 – 2020 en de verdeling van de structurele kosten onder de deelnemers.  

  

2. Ontwerpbegroting. Op basis van de inzichten uit stap 1 en de uitkomsten van het bedrijfsplan stellen 

we een (herziene) meerjarenbegroting 2017-2020 “DUO+ 2.0” op, rekening houdend met keuzes ten 

aanzien van ambities, efficiencyvoordelen en eventuele taakstellingen. Daarbij bepalen we tevens de 

consequenties voor de deelnemerbijdragen en de (eventuele) incidentele lasten voor een succesvolle 

transitie c.q. het opvangen van bedrijfsvoeringsrisico’s en de financiering van lopende projecten en 

programma’s (waaronder ‘Slimmer Verbinden’) van Duo+. De ontwerpbegroting wordt integraal 

onderdeel van het bedrijfsplan Duo+ 2.0 en wordt als zodanig voor besluitvorming voorgelegd aan 

colleges en raden van de drie gemeenten (1e kwartaal 2017). 

 

Schematisch ziet het er als volgt uit: 

 

 

 

Wij voorzien (aanvullend op de activiteiten die we uitvoeren in het kader van het bedrijfsplan Duo+ 2.0) 

concreet de volgende activiteiten:  

 

stap activiteiten doorlooptijd 

(deadline) 

1. Voorbereiding en één startgesprek met financiële sleutelpersonen rondom 

Duo+ 

 

medio oktober 
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stap activiteiten doorlooptijd 

(deadline) 

2. Validatie: documentstudie (financiële documenten Duo+ en deelnemende 

gemeenten) en verdiepende gesprekken met sleutelfiguren financiën, nadere 

analyse huidige situatie en verbetervoorstellen uitgangspunten nieuwe 

begroting, toetsing en aanscherping bevindingen in sessie (leden directieteam 

Duo+ en 3 portefeuillehouders financiën). 

 

eind oktober 

3. Ontwerpbegroting 2017-2020: 

- inventarisatie financiële consequenties bedrijfsplan Duo+ 2.0, mogelijke 

efficiencyvoordelen en eventuele taakstellingen  

 

- opstellen eerste (herziene) concept meerjarenbegroting en berekening 

eventuele incidentele lasten op basis van voorgaande activiteiten, inclusief 

de uitgangspunten uit de validatie (zie b hierboven)  

 

- toetsen en aanscherpen (concept) begroting in sessie met leden 

directieteam en portefeuillehouders financiën 

 

- integreren financiële analyses in bedrijfsplan Duo+ 2.0 

 

medio december, 

als onderdeel van 

bedrijfsplan Duo+ 

2.0 t.b.v DB 

Duo+ 

 

 

2.3 Kwartaalrapportage om bedrijfsplan ‘Duo+ 2.0’ te monitoren 

Voor de deelnemende gemeenten is het belangrijk inzicht te hebben in de voortgang van de 

doorontwikkeling van Duo+ en in het bijzonder de acties en oplossingsrichtingen uit het bedrijfsplan 

‘Duo+ 2.0’. Om de deelnemende gemeenten in staat te stellen de voortgang te monitoren en waar 

gewenst inzicht te hebben in belangrijke prestatie-indicatoren, stellen wij voor om hiervoor de systematiek 

van de kwartaalrapportage te volgen. In deze kwartaalrapportages wordt de voortgang van Duo+ op een 

aantal thema’s (‘thermometers’) inzichtelijke gemaakt. 

 

stap activiteiten doorlooptijd 

1.  Opstellen format kwartaalrapportage op aantal kritische indicatoren 

(‘thermometers’) uit het bedrijfsplan. 

 

eind december 

2. Toelichting op en bijstellen van format kwartaalrapportage op basis van 

sessies met Directieteam Duo+, DB, AB/colleges. 

 

medio december 

3. Afstemming met betrokkene(n) bij implementatie van financieel systeem, 

zodat systeem informatie t.b.v. kwartaalrapportage kan opleveren. 

 

bespreken 

eindresultaat met 

raden bij 

bedrijfsplan 1e 

kwartaal 2017 
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3. Gedeelde probleemanalyse 
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3.1 Duo+ belast met zeven ‘hypotheken’ 

De door ons uitgevoerde probleemanalyse bestond uit een aantal onderdelen. De eerste fase van de 

probleemanalyse omvatte een nadere studie van kerndocumenten en een groepsgesprek met de drie 

leden van het directieteam Duo+ om de opdracht scherp te stellen.  

 

De documentenanalyse en de expertise/ervaringen van SeinstravandeLaar betreffende gelijksoortige 

samenwerkingsverbanden vormden vervolgens de basis voor de individuele gesprekken. Deze gesprekken 

zijn gevoerd met de heren Heijlman, Voorhorst en De Kort ieder vanuit de volgende rollen: 

a. als gemeentesecretarissen van respectievelijk Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen 

(opdrachtgever); 

b. als algemeen directeur van deze respectieve gemeenten (klant); 

c. als tijdelijk waarnemend lid van het directieteam van Duo+ (mede-eigenaar). 

 

De probleemanalyse omvat een zo waardenvrije analyse van de problemen en zorgen rondom Duo+ als 

mogelijk. Hierbij is – conform verzoek – aandacht voor zowel het klantperspectief als het perspectief van 

mede-eigenaar, aangevuld met het perspectief van opdrachtgever. De navolgende analyse is 

onderschreven door het Algemeen Bestuur Duo+, gevormd door de drie colleges. 

 

In navolgende paragrafen worden bondig de resultaten van de gedeelde probleemanalyse, onder de 

noemer van ‘7 hypotheken’ waarmee Duo+ is belast, besproken.  

 

 

3.2 Hypotheek 1: uiteenlopende belangen en verlangens 

Druk op samenwerking in loop der tijd afgenomen 

Ten eerste blijkt uit de probleemanalyse dat er uiteenlopende belangen en verlangens zijn tussen 

deelnemende gemeenten ten aanzien van Duo+. Deze verschillende ‘belangen en verlangens’ zijn bekend 

onder partnergemeenten, maar van het échte (bestuurlijke) gesprek daarover, het aanvaarden van de 

consequenties daarvan en het tonen van begrip voor elkaars standpunten is maar in beperkte mate 

sprake. 

 

De oorsprong van de uiteenlopende belangen en verlangens ligt ten dele in het feit dat de échte noodzaak 

om tot samenwerking te komen al sinds 2013 (sterk) varieert per partnergemeente en de 

samenwerkingsbereidheid in de loop der tijd gewijzigd is, bijvoorbeeld doordat: 

a. De druk op schaalvergroting vanuit Kabinetsbeleid is weggevallen: geen verplichte vorming 

100.000+ gemeenten, geen vorming van een Randstadprovincie. 

b. De bestuurlijke aandacht vanuit de provincie Noord-Holland qua schaalvergroting uitgaat naar 

bijvoorbeeld de Gooi- en Vechtstreek en van strategische positionering minder sprake is. 

c. De Ronde Venen uit Duo+ is weggevallen, waardoor het positioneringsvraagstuk van een andere 

orde is geworden. 

d. De financiële crisis is voorbij en er ontstaat weer een betere financiële positie voor gemeenten. 

e. De decentralisaties achter de rug zijn en de transitie wordt in eigen huis grotendeels naar 

tevredenheid vormgegeven. 

f. Voor Diemen geldt: van periode van ‘krimp’ naar periode van ‘groei’, wat extra veel vraagt van 

‘grip’ en continuïteit. 

 

Doelstellingen met samenwerking niet congruent 

Tevens zijn de doelstellingen met de vorming van Duo+ tussen partnergemeenten niet congruent: door de 

partnergemeenten worden andere gewichten toegekend aan de drie hoofddoelstellingen met Duo+: 

Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Door deze verschillen in doelstellingen en takenpakket (‘belangen en 

verlangens’) is sprake van een ‘verstandshuwelijk’ tussen de partnergemeenten. 

 

 



 

13 

 

3.3 Hypotheek 2: Duo+ is zwaar belast met ‘valse start’ 

Uit de analyse blijkt dat de aanloopfase naar Duo+, in de periode tussen 2013 en 2015, té lang was 

Gevolg daarvan is een hoge mate van onzekerheid, scepsis ten aanzien van de samenwerking al voor de 

start, met als gevolg barsten in het vertrouwen in Duo+ en tussen de partnergemeenten.  

 

Er is een aantal zaken uit de probleemanalyse gekomen welke aan deze moeizame aanloopfase hebben 

bijgedragen: 

 

Duo+ gevormd door 2,5 in plaats van 4 gemeenten 

Duo+ is, na politieke ‘no-go’ in De Ronde Venen, op 1 januari 2016 van start gegaan met drie (circa 

70.000 inwoners) in plaats van vier (circa 100.000 inwoners) gemeenten. Van de drie toetredende 

gemeenten heeft Diemen alleen bedrijfsvoeringstaken ingebracht. Derhalve wordt gesproken over het feit 

dat Duo+ bestaat uit ‘2,5 gemeenten’.  

 

Deze ‘afgeslankte’ vorm zet de effectuering van de oorspronkelijke doelstellingen met Duo+ onder druk: 

a. Er is - vooral onder druk van de tijd - geen expliciet moment genomen om na ‘no-go’ De Ronde 

Venen met elkaar tot herbezinning te komen om de effecten ervan op de samenwerking en 

doelstellingen. 

b. Door ‘no-go’ De Ronde Venen en door deelname Diemen in Duo+ op alleen de 

bedrijfsvoeringstaken komt Uithoorn ongewild in dominante positie terecht. 

c. Er is niet op alle onderdelen de schaalgrootte gecreëerd die nodig is voor maximale efficiency en 

kwaliteitsimpulsen/innovaties vanuit de uitvoeringsorganisatie Duo+. 

 

Duo+ te lang een politiek-bestuurlijk project gebleven 

Door trage (bestuurlijke) procesgang – met uitstel van oorspronkelijk beoogde startdatum 1/1/2015 -  is 

op lokaal niveau in de drie gemeenten sinds 2013/2014: 

a. Door een vacaturestop de vacatureruimte enorm opgelopen. 

b. Daarmee zijn in Duo+-verband de kosten voor externe inhuur substantieel hoger dan begroot. 

c. De broodnodige ICT-investeringen zijn uitgesteld met als gevolg een inbreng vanuit drie 

gemeenten in Duo+, te typeren als ‘niet schoon door de poort’. 

d. Hierdoor is sprake van gebrek aan kwaliteit van mensen en beperkte middelen (ICT en 

financiën). 

 

Situatie Diemen compliceerde start Duo+ 

In de aanloopfase naar Duo+ speelde de situatie in Diemen de vorming van Duo+ parten op cruciale 

momenten:  

a. Collegevoorstel inzake in te brengen takenpakket in Duo+ is op laatste moment in Diemen 

tegengehouden. 

b. Stap van Ondernemingsraad Diemen – na negatief advies drie Ondernemingsraden – naar 

Ondernemingskamer zorgde voor vertraging in het plaatsingsproces (met een afwachtende 

houding onder medewerkers tot gevolg). 

 

Wisselingen in sleutelfiguren 

Daarnaast hebben in de periode 2013 – 2015 veel wisselingen in sleutelfiguren plaatsgevonden. Zo  

zorgden de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor ander politiek-bestuurlijk landschap. Door deze 

wisselingen in colleges, burgemeesters en gemeentesecretaris was sprake van een discontinuïteit in kennis 

over geuite zorgen en een gebrek aan historisch besef over gemaakte afspraken en keuzes rondom Duo+. 

 

Door wisselingen doen ook andere belangen en verlangens tijdens het vormingsproces van Duo+ hun 

intrede en deze compliceren daardoor het aanloopproces. Er is daarnaast onvoldoende tijd genomen om 

met elkaar nieuwe perspectieven op de samenwerking te bespreken, als gevolg van deze wisselingen en 

de veranderende context in de loop der tijd. 

 



 

14 

 

Gebrek aan integraal, overzichtelijk en realistisch beeld Duo+ bij start en na 4 jaar 

Door deze wisselingen, een lange aanloopfase en gebrekkige communicatie zijn besluiten over 

uitgangspunten, randvoorwaarden en afspraken rondom Duo+ niet altijd in alle gemeenten ‘bestuurlijk 

afgedekt’. Daarbij bestaat er geen compleet, integraal, overzichtelijk en realistisch beeld (in de vorm van 

een businesscase, bedrijfsplan) van de beoogde Duo+-organisatie, bij aanvang (2016) en op termijn 

(2019). In een dergelijk helder kaderstellend document had de samenhang op velerlei aspecten (zoals 

visie, ambities, governancemodel, besturingsfilosofie, structuur, sturing, ICT, huisvesting, formatie en 

impact op structurele en incidentele financiën) in één keer voor alle betrokkenen (toen en nu) duidelijk 

kunnen maken en op één moment tot politiek-bestuurlijke besluitvorming kunnen leiden. Overigens liggen 

er wel vele documenten en besluiten aan Duo+ ten grondslag, maar punt is vooral de gebrekkige 

samenhang daartussen, bekendheid en implementatie daarvan. 

 

Na eerste valse start, volgde er nog een tweede valse start 

Vervolgens was er aan het einde van politiek-bestuurlijke besluitvormingsfase een (te) scherpe ‘knip’ 

tussen projectorganisatie (met zware positie gemeentesecretarissen) tot 1/1/2016 en aanstelling directeur 

Duo+ (vanaf 1/1/2016). Hierdoor is de overdracht niet goed verlopen en is verbinding verloren gegaan 

tussen besluitvormingsfase en start Duo+.  

 

Gemeenten zijn zich vanaf de startdatum vooral als opdrachtgever en klant gaan gedragen. De mede-

eigenaarsrol is daarmee bestuurlijk en ambtelijk, op een enkele uitzondering na, in de verdrukking 

gekomen.  

 

Tevens bracht het trage politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces uiteindelijk de ambtelijke betrokkenheid 

en ‘bouwfase’ van Duo+ in het geding. Pas in het laatste kwartaal 2015 kwamen medewerkers in positie 

om samen vorm en inhoud te geven aan hun afdeling/team per 1/1/2016. In vergelijkbare processen 

wordt veelal gerekend op één jaar ambtelijke voorbereidingstijd (na politiek-bestuurlijke besluitvorming) 

om tot een startklare organisatie te kunnen komen, op aspecten als onderlinge persoonlijke verbinding, 

harmonisatie werkprocessen,  systeemkeuzen, planning- en controlcyclus, etc. 

 

Gemeente Diemen heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk in het aanloopproces sceptisch tegen het hoe en 

waarom van samenwerking aangekeken. Deze sceptische houding ziet zij na 8 maanden samenwerking 

bewaarheid worden (oplopende kosten, sterke daling kwaliteitsniveau en capaciteitsverlies), waardoor 

beelden worden bevestigd en vanuit opdrachtgevers- en klantperspectief het vertrouwen (tenminste in 

Diemen) in Duo+ ernstig is verstoord. 

 

De visie die ten grondslag ligt aan de invulling van de relaties van opdrachtgever-/ opdrachtnemerschap, 

tussen de gemeenten en Duo+ wordt in de praktijk niet ingevuld. Bestuurlijke en ambtelijke 

accountoverleggen zijn niet van de grond gekomen en vanuit Duo+ wordt, mede door werkdruk, niet 

conform de visie gewerkt. Adviseurs/consulenten vanuit Duo+ bewandelen nog ‘oude lijntjes’ naar ‘eigen 

gemeente’ en daar waar medewerkers zijn vertrokken worden gemeenten niet bediend vanuit 

consulentschap. 

 

 

3.4 Hypotheek 3: governance draagt onvoldoende bij aan grip 

Gekozen samenwerkingsmodel is complex in dagelijkse praktijk 

De keuze voor een ‘Modulaire Gemeenschappelijke Regeling’ (gedifferentieerd takenpakket) compliceert 

de samenwerking binnen Duo+, tussen Duo+ en de partnergemeenten en tussen de gemeenten 

onderling. In onze ogen is het gekozen samenwerkingsmodel (uitvoeringsorganisatie) het meest complex 

denkbare samenwerkingsmodel, in termen van ‘governance’: 

a. Het zorgt voor ‘ongelukkige’ knips tussen beleid (in gemeenten) en uitvoering (in Duo+)... 

b. …met discussies over ‘wat is beleid’? 

c. Er zijn veel overdrachtsmomenten, wat leidt tot integraliteitsvraagstukken. 
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d. Er is door gemeenten gekozen voor model opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, wat in de 

dagelijkse praktijk leidt tot ‘wij-zij-verhoudingen’. 

e. Het leidt tot onbekendheid van uitvoering met lokale context/ ‘kleuring’. 

Door de inzet van programmasturing kan deze complexiteit deels worden ondervangen. Echter, door de 

‘valse start’ van Duo+ is deze werkwijze nog niet van de grond gekomen. 

 

Juridisch fundament werkt rolonzuiverheid in de hand 

De keuze voor het juridisch fundament onder Duo+ in de vorm van een Openbaar Lichaam zorgt voor 

bestuurlijke drukte rondom samenwerking en bevordert ‘rolonzuiverheid’ van bestuurders: 

opdrachtgeverschap en eigenaarsrol worden bijvoorbeeld vermengd in het Algemeen Bestuur en de 

eigenaarsrol van Duo+ komt daarmee bestuurlijk onvoldoende tot zijn recht. 

 

Gemeentesecretarissen geen doorzettingsmacht en niet aanspreekbaar in college 

De positie van de gemeentesecretaris is niet (structureel) geborgd binnen de Gemeenschappelijke 

Regeling: niet in de vorm van directielid, niet in de vorm van een formele adviescommissie tussen directie 

en bestuur, enkel als adviseur aan tafel van het Dagelijks Bestuur Duo+. Dit heeft tot gevolg dat de 

directeur Duo+ rechtstreeks ‘zaken kan doen’ met het bestuur Duo+ over taken/middelen die direct 

invloed hebben op de bedrijfsvoering van de individuele gemeenten en dus op de verantwoordelijkheid 

van de gemeentesecretaris (die in eigen college hierop niet meer aanspreekbaar is). 

 

Rollen van opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar onvoldoende onderscheiden 

Daarnaast is zowel het bestuurlijk (gezamenlijk) als ambtelijk opdrachtgeverschap niet helder geborgd. Er 

is geen gezamenlijk portfeuillehoudersoverleg tussen de drie gemeenten en het ambtelijk 

opdrachtgeverschap is belegd onder het niveau van de gemeentesecretaris. 

 

De rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer zijn onvoldoende onderscheiden en ingevuld (zie 

figuur 1), waardoor in ‘zwaar weer’ gemeenten snel in de reflex schieten van de opdrachtgeversrol, in 

plaats van het optreden als eigenaar van Duo+. Tevens is sprake van te weinig communicatie en 

duidelijke afspraken tussen opdrachtgevers en Duo+, waardoor bestuurlijke vraag en prioritering vaak niet 

op tafel komt. 

 

 

Figuur 1. Dilemma’s van verschillende rollen in governancestructuur. 
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3.5 Hypotheek 4: cultuurverschillen en onduidelijke opdracht 

Verschil in culturen… 

Er bestaan verschillende werkwijzen en culturen tussen partnergemeenten, waarbij beelden over elkaars 

werkwijze/cultuur de samenwerking beïnvloeden. Deze verschillen komen tot uiting in zowel de werk- als 

managementcultuur. 

 

…met dominante rol Uithoorn in Duo+… 

Deels is dit veroorzaakt doordat na de politieke ‘no-go’ in De Ronde Venen en de gedeeltelijke toetreding 

van Diemen er ongewild en onverwacht een relatief zware inbreng vanuit Uithoorn in Duo+ is ontstaan, 

met als gevolg een dominantie van de oorspronkelijke Uithoornse managementcultuur in Duo+. Aan de 

voorkant van het selectieproces van managementleden binnen Duo+ is door de deelnemende gemeenten 

gesignaleerd dat de kleine kandidatenpool en beperkingen van het sociaal statuut zou leiden tot het 

geringe aanbod van managementcapaciteit vanuit de beide andere gemeenten. 

 

…vormen belemmering voor integratie mensen en middelen… 

Verschillen in samengebrachte culturen en managementstijlen zijn binnen Duo+ een belemmering voor 

verdere integratie en harmonisering, waardoor tot op heden geen uniforme manier van werken ontstaat. 

Verschillen leiden ertoe dat tussen partnergemeenten anders wordt gedacht over belang 

resultaatafspraken, zakelijkheid en procesmanagement (bijvoorbeeld archivering bij zaakgericht werken). 

 

…met als gevolg dat oude patronen niet worden doorbroken 

Doordat er nog geen DVO’s waren vastgesteld en medewerkers ‘de opdracht’ meekregen om op dezelfde 

manier verder te gaan, zijn zij teruggevallen op oude werkpatronen: samenwerking vindt plaats op basis 

van oude ‘lijntjes’ in plaats van slimme inzet van ‘de beste mensen voor de betreffende vraag’. De 

onduidelijkheid wordt door partnergemeenten ook gebruikt voor ‘van Duo+ gedaan krijgen wat je wilt 

hebben’: bestuurders hebben eigen ingangen naar medewerkers en gemeentesecretarissen leggen vragen 

(met beslag op capaciteit en financiën) vanuit lokaal belang in Duo+-organisatie. Zodoende ontstaat 

steeds meer sfeer van: ‘wie het hardst roept krijgt de Duo+-uren’. 

 
 

3.6 Hypotheek 5: gebrek aan leiderschap en sturing 

Onvoldoende checks and balances bij start 

Vanaf de start van Duo+ zijn er problemen met leiderschap en sturing vanuit het management. De 

directeur ging – in het beeld van gemeentesecretarissen - ‘zijn eigen weg’, waarbij het DB Duo+ 

onvoldoende zicht kreeg op deze situatie en zo onvoldoende tegenwicht heeft kunnen bieden. Dit komt 

mede door de (te) scherpe knip tussen projectorganisatie tot 1/12016 en de positionering van de directeur 

en DB Duo+ vanaf 1/1/2016 zijn de ‘checks and balances’ onvoldoende ingeregeld vanaf de start. 

 

Dominantie managementstijl Uithoorn binnen Duo+ 

Zoals al besproken in paragraaf 3.4, zijn management en sleutelposities binnen Duo+ nagenoeg volledig 

ingevuld vanuit de gemeente Uithoorn. Daarmee zijn de oorspronkelijke managementstijl en de daarbij 

gegroeide onderlinge verhoudingen vanuit Uithoorn gekopieerd naar Duo+, waarbij medewerkers vanuit 

andere gemeenten andere managementstijlen gewend zijn. 

 

Opvallend is dat alle managementposities na het selectieproces zijn ingevuld op basis van het principe 

‘geschikt of geschikt maken’. Gevolg is lage personele frictiekosten bij aanvang. Echter, er kunnen 

vraagtekens geplaatst worden of dit selectieproces bijdraagt aan de inbreng van ‘frisse blikken’. Tevens 

ligt hier een risico ten aanzien van ‘het geschikt kunnen maken’. Deze vraag krijgt nog meer lading, omdat 

er na 8 maanden gebrek aan continuïteit wordt ervaren in de managementlaag: nog niet alle 

managementposities zijn ingevuld. Leidinggevenden zijn nog maar beperkt in hun kracht gezet (coaching, 

begeleiding, ontwikkeling) vanuit de directie/het managementteam Duo+. 

 



 

17 

 

Gebrek aan sturing 

Door de managementcultuur en het hoge verloop in de managementlaag is er gebrek aan prioritering en 

leiderschap in Duo+, waardoor medewerkers nauwelijks sturing ervaren. Hierdoor is er geen sturing op 

harmonisering - management wacht teveel op andere ontwikkelingen (veel I&A gedreven) - en is er 

gebrek aan verwachtingsmanagement en communicatie vanuit Duo+ richting partnergemeenten. 

 

Enkele weeffouten in organisatiestructuur Duo+ 

Tot slot is er sprake van ‘weeffouten’ in structuur Duo+, waardoor er op plaatsen in de organisatie een 

(te) grote span of attention is, maar ook leidt tot een verhoudingsgewijze omvangrijke 

managementcapaciteit/gelaagdheid. 

 

 

3.7 Hypotheek 6: geen sturingsinformatie en -instrumentarium 

Geen sluitende p&c-cyclus 

Het ontbreekt Duo+ aan sturingsinstrumentarium en sturingsinformatie, op het gebied van 

bedrijfsvoering. Er is geen sprake van een ‘sluitende planning- en controlcyclus’, bestaande uit: 

a. bestuurlijke ‘kalenders’ vanuit de drie gemeenten; 

b. vertaald naar een ‘jaarplan’ vanuit Duo+; 

c. voorzien van een capaciteitsplanning; 

d. op grond waarvan bestuurlijke gesprekken plaatsvinden over prioritering, fasering en 

temporisering. 

 

Het is belangrijk dat een dergelijk jaarplan zijn weerslag krijgt in drie afdelingsplannen: Burger, Bestuur en 

Bedrijfsvoering en die afdelingsplannen de basis vormen voor teamplannen. Vervolgens geven de 

persoonlijke ontwikkelplannen van medewerkers hun individuele bijdrage aan het teamplan weer. Echter, 

van deze ‘ideaaltypische’ situatie is nog geen sprake in Duo+. Ondanks het feit dat voor een ‘groeimodel’ 

is gekozen op dit vlak, constateren wij dat het Duo+ ontbreekt aan essentiële sturingsinformatie. 

 

Afspraken over basis- en pluspakket niet geoperationaliseerd  

Er zijn binnen Duo+ afspraken over basisdienstverlening en maatwerk/’plusdienstverlening’. Deze 

afspraken zijn alleen nog niet nader uitgewerkt, alsmede de capaciteitsverdeling vanuit Duo+ naar de drie 

gemeenten. Er bestaan geen dienstverleningsovereenkomsten. Met aangereikte ‘best practices’ op deze 

gebieden is niets gedaan. 

 

Geen registratie, is geen informatie 

In lijn hiermee worden binnen Duo+ ook geen uren geregistreerd en is er derhalve geen 

managementinformatie beschikbaar om beelden over elkaar weg te nemen of te bevestigen (als het gaat 

om ‘wie het hardst roept krijgt de uren’). Er is dus geen enkel inzicht op de verhouding tussen ingebrachte 

middelen (geld en formatie) en de ontvangen dienstverlening in termen van kwantiteit en kwaliteit. 

 

Duo+ en gemeenten niet meer ‘in control’ 

Duo+ blijkt ook niet in staat om (actuele en betrouwbare) sturingsinformatie aan te dragen als het gaat 

om vacatureruimte en budgetuitputting. Door gebrek aan deze sturingsinformatie zijn partnergemeenten 

niet meer ‘in control’. Dit komt tot uiting in het feit dat instrumenten als consulentschap onvoldoende 

geborgd zijn in relatie gemeente – Duo+, waardoor cruciale functies in lokale context gemeenten te 

onzichtbaar zijn. 

 

 

3.8 Hypotheek 7: financiële analyses niet waterdicht 

Ten aanzien van de financiële situatie rondom Duo+ is er onduidelijkheid over de samenstelling en 

onderbouwing van de financiële stukken, waaronder de gewijzigde begroting 2016 en de begroting 2017-

2020 (zie sectie 3.7). Dit hangt samen met:   
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a. De ‘vrijval’ vanuit de drie gemeentelijke begrotingen ten behoeve van de begroting Duo+ 2016, is 

door de drie gemeenten eind 2015 ‘onder stoom en kokend water’ bepaald. Daarbij is (om 

begrijpelijke redenen) nauwelijks oog geweest voor onderlinge vergelijkbaarheid van ingebrachte 

kostensoorten. 

 

b. Daardoor is nu sprake van ‘rafelranden’ tussen de begrotingen van de drie gemeenten en de 

begroting van Duo+. De drie gemeenten hebben niet geheel dezelfde budgetten (naar rato van 

ingebrachte formatie) vanuit de drie gemeentelijke begrotingen ingebracht in de Duo+-begroting. 

Duo+ heeft daardoor bij de start ‘te weinig middelen’ meegekregen voor de uitvoering van de 

taken en ambities op dat moment. 

 

c. De vraag is of door de lange aanloopperiode naar Duo+ en het daarbij behorende uitstel ten 

aanzien van investeringen op diverse fronten, efficiencyvoordelen als individueel 

rekeningresultaat zijn gevallen, in plaats van te reserveren voor ‘vrijval’ naar (het collectief van) 

Duo+. 

 

d. Het ‘rooskleurig’ meerjarenperspectief van Duo+ (begroting 2017 – 2020) lijkt ‘boterzacht’. 

Efficiencyvoordelen zijn doorgerekend, maar de (aanzienlijke) risicoparagraaf is niet financieel 

doorvertaald (naar het weerstandsvermogen in de gemeentelijke begrotingen). 

 

e. Er is geen sprake van een werkbegroting Duo+ van waaruit gecontroleerd budgetten vanuit de 

individuele gemeentelijke begrotingen worden uitgegeven. Daardoor ontbreekt het aan een 

actueel overzicht van onder-/overuitputting. 

 

Inzicht en overzicht van de gepresenteerde financiën is cruciaal voor bestuurlijke discussies/keuzen 

(prioritering, ambitieniveau, discussie over begroting 2017 en verdeelsleutel).  
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Meer informatie over deze rapportage of onze dienstverlening? 
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Postbus 450, 4100 AL Culemborg 

 
drs. Stan van de Laar 

partner 

 
www.seinstravandelaar.nl 

@Seinstra_vdLaar 

 
s.vandelaar@seinstravandelaar.nl 

06 30372997 
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Onderwerp Activiteiten versterking Duo+ vanaf de zomer 
Aan de gemeenteraden 
Van Algemeen Bestuur Duo+  
Datum opstellen 14 oktober 2016 

 

Met het vertrek van de directeur zijn de gemeentesecretarissen gevraagd deze rol op zich te nemen. Naast 
het voeren van de directie was de opdracht rust te brengen in de organisatie, verbinding te maken met de 
drie gemeenten en transparant te opereren. De gemeentesecretarissen zijn in gesprek gegaan met 
afdelingshoofden, teamleiders en medewerkers. Vanuit deze gesprekken is veel informatie gekomen. Dit 
heeft meteen tot een aantal acties aanleiding gegeven. 
 
Creëren rust en betrokkenheid 
Het bestuur heeft betrokkenheid bij de medewerkers getoond. Er is geluisterd naar de medewerkers. Er 
wordt ruimte en budget gecreëerd voor teambuilding (teamuitjes, sinterklaasfeest, kerstontbijt). Het 
bestuur benadrukt richting de organisatie dat de organisatie niet kan stil staan, maar dat zaken wel 
zorgvuldig worden opgepakt. Geen angstcultuur, maar open en transparant werken. 
 
Cultuurtraject 
Diverse acties staan in de steigers om een cultuurtraject vorm te geven. Dit traject gaat over helder 
leidinggeven, transparantie en betrokkenheid. Het project gaat uit van zelfstandig werkende medewerkers 
die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid worden ondersteund om hun werk te doen. Dit betekent dat er 
geïnvesteerd wordt in de teamleiders om hen te brengen naar goede teammanagers. Tevens wordt 
aandacht besteed aan het werken voor 4 klanten (Duo+ en de drie gemeenten), werken vanuit de behoefte 
van de klant. 
 
Creëren heldere managementstructuur 
De structuur van de organisatie was onvoldoende ingevuld. Er was geen afdelingshoofd Bedrijfsvoering, er 
waren geen teamleiders voor juridische zaken en communicatie en die voor P&O en ICT kondigden hun 
afscheid aan. Er is een nieuw afdelingshoofd (wnd.) voor Bedrijfsvoering benoemd, waardoor de 
managementstructuur hersteld is. Er zijn interim teamleiders aangesteld om de organisatie op de rit te 
krijgen, de teams goed te structureren en voor te bereiden op een goede toekomst.  
Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving zijn bij elkaar geplaatst. Burgerzaken is samengevoegd 
met het KlantContactCentrum. 
 
Slimmer verbinden 
Het project Slimmer verbinden hield zich uitsluitend bezig met implementatie van ICT-programma’s. Het 
programma is verbreed naar een programma waarin de processen centraal staan. Het belang om optimale 
processen te creëren, waar mogelijk geharmoniseerd, ondersteunend aan 3 gemeenten. Hiertoe is goede 
ICT noodzakelijk, maar ook prioritering, keuze voor welke projecten de meeste “winst” opleveren, een goed 
mobiliteitsplan en budgetbeheersing. Hiertoe is onlangs een programmamanager aangesteld en een LEAN-
projectleider. Prioritering binnen dit project vindt plaats op het niveau van de directie/ 
gemeentesecretarissen. 
 
Van inhuur naar vaste contracten 
Er bleek een veelheid aan inhuur te bestaan. Voor sommigen was er geen contract, voor anderen was 
onhelder uit welk budget e.e.a. werd betaald. Er is inzicht ontstaan in welke functies noodzakelijk zijn, 
welke beter tijdelijk ingevuld kunnen worden en er zijn vacatures open gesteld. Dit heeft geresulteerd in 
een afname van het aantal inhuurmedewerkers. 
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Invulling controller 
De functie van concern controller bleek slechts gedeeltelijk en extern ingevuld. De vacature is opengesteld 
en momenteel lopen de selectiegesprekken. 
 
Budgetinzicht 
Inzicht wordt opgesteld in welke inhuur er is, welke noodzakelijk is, welke te maken heeft met 
vacatureruimte, welke met ziektevervanging en uit welke budgetten e.e.a. betaald is. 
 
Inkoopbeleid 
Samen met adviseurs van de stichting RIJK wordt gewerkt aan een plan om de inkoop centraal te 
organiseren. 
 
Financiële transparantie 
Gekozen is voor rust op de afdeling, om tijd te vinden om de nieuwe financiële ICT-applicatie in te kunnen 
voeren. Zodra dit gebeurd is, zal de organisatie in staat zijn om adequate managementinformatie te 
leveren. Naar verwachting is dit eind dit jaar. 
 
Personeelszaken 
Gewerkt wordt aan de afronding van diverse personele dossiers. 
Overleg wordt gevoerd met de Ondernemingsraad over de staat van Duo+ en met het Georganiseerd 
overleg over het verder harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden, waaronder invoering van het 
Individuele Keuze Budget. 
 
Rol gemeentesecretarissen 
De gemeentesecretarissen vervullen nu een dubbelrol. Deze vervalt weer zodra een nieuwe directeur is 
benoemd. Er wordt een structuur georganiseerd zodat de gemeentesecretarissen en de directeur Duo+ 
gezamenlijk aan het stuur staan van de grote processen in de organisatie, zodra de nieuwe directeur 
benoemd is. 
 
Burger 
Er is een werkplan 2017 opgesteld, waarin aandacht voor de transitie en transformatie. Tevens aandacht 
voor de vorming van 1 team, 1 ICT-applicatie en 1 locatie. De Europese aanbesteding van de ICT-applicatie 
wordt in de markt gezet. Dit geldt ook voor de applicatie voor burgerzaken. 
 
Buurt 
Gewerkt wordt aan een plan om de diverse activiteiten verder te harmoniseren. De softwarepakketten 
voor het beheer openbare ruimte wordt uitgezet in een Europese Aanbesteding. Het plan van aanpak voor 
de harmonisatie van de vergunningen-pakketten is opgesteld. 
 
Bedrijfsvoering 
Los van de bovenstaande acties wordt geïnventariseerd welke acties allemaal nodig zijn, om te komen tot 
een jaarplan. Er wordt structuur georganiseerd en er wordt bezien hoe een consulentschap voor de diverse 
afdelingen (binnen de 4 organisaties) is in te richten. 
 
Archieven 
Bij de verhuizing naar Duo+ zijn veel dossiers vrijgekomen. Deze zijn niet afdoende gearchiveerd. Er wordt 
een plan opgesteld om de archivering op adequaat niveau te krijgen. 
 

 

 



2.c De gemeentelijke organisatie in 2017 (2016/49)
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Samenvatting 

Er gebeurt veel in de regio. Het is wezenlijk dat de gemeentelijke organisatie hier 

goed bij aansluit. Daarom is het noodzakelijk om de formatie tijdelijk uit te breiden. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 

De Randstad is in beweging. Zeker de regio rond Amsterdam groeit en blijft de 

komende jaren stevig groeien. 

De Metropoolregio Amsterdam verwacht te groeien met zo’n 300.000 huishoudens. 

Het aantal toeristen in de stad neemt dermate toe dat deze verleid worden ook de 

regio te bezoeken en de economie zit weer in de lift. Ouder-Amstel zit midden in deze 

groeiende regio. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de economie van onze 

gemeente. Het betekent ook dat Ouder-Amstel mee moet om zelf het stuur te blijven 

houden. 

 

Wat is er aan de hand? 

De druk op de randstad wordt steeds groter. Als gemeente in het centrum van die 

randstad betekent dit ook iets voor Ouder-Amstel. Er wordt op alle niveaus gekeken 

naar verdere vormgeving van het wegennet, spoorlijnen, woningbouw, maar ook de 

kantorenmarkt komt weer op gang en de hotelmarkt is bezig. In veel plannen komt 

ook het grondgebied van Ouder-Amstel voor. Het is van groot belang dat Ouder-

Amstel de komende jaren investeert in deze ontwikkelingen. Investeren om zelf te 

kunnen bepalen hoe de vooruitgang zijn weerslag krijgt in de gemeente. Investeren 

om te zorgen dat de aansluiting van onze belangen en die van de regio goed op elkaar 

aansluiten. Investeren om een krachtige gemeente te blijven, die ervoor zorgt dat zijn 

inwoners optimaal kunnen wonen, winkelen en recreëren. 

Om dit mogelijk te maken dient de gemeentelijke organisatie over voldoende 

capaciteit te beschikken. Capaciteit om de aansluiting bij de regio te maken, om de 

bouwopgaven die er zijn te begeleiden. Capaciteit om de plannen van anderen in goed 

banen te leiden. Maar ook capaciteit om te voldoen aan de behoeften die de inwoners 

nu hebben. 

 

Wat gaan we doen? 

Het is noodzakelijk om de formatie uit te breiden. Als gevolg van een groter 

inwonertal zal de organisatie groeien. Het is noodzakelijk hierop vooruit te lopen. 

Daarnaast is het nodig om projectmatig zaken op te pakken om mee te kunnen bij de 

grote bouwopgave. Dit laatste is naar verwachting terug te verdienen. In bijgaande 

notitie is e.e.a. nauwkeurig uitgewerkt. 

Op termijn zal het inwonertal sterk groeien, gezien de plannen tot rond de 24.000 

inwoners. Op dat moment zal de uitkering uit het gemeentefonds ook fundamenteel 

groter zijn, evenals allerlei andere zaken. De uitbreiding wordt dus vanzelf weer 

ingehaald. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 

Het is niet noodzakelijk om bijvoorbeeld de vernieuwing van de Amstelbrug te 

begeleiden. We kunnen ervoor kiezen niet mee te werken aan d ontwikkeling van De 

Nieuwe Kern, of slechts marginaal te toetsen wat er gebeurt. De metropoolregio 

ontwikkelt zich ook zonder bemoeienis van Ouder-Amstel. Op alle vlakken kan er dus 

voor gekozen worden geen inzet te plegen. Dit heeft echter gevolgen voor de 

bestuurskracht van de gemeente en betekent dat bouwprojecten zonder gemeentelijke 

invloed tot stand komen. 

Bezien is of de huidige formatie in staat is om efficiënter zaken op te pakken en zo een 

deel van de opgave te vervullen. Dit is niet mogelijk. Wel kunnen er andere zaken niet 

uitgevoerd worden. Ook hier kunnen wij echter geen logische alternatieven 

voorschotelen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 

Hier is in 2017 rond de €250.00 euro voor nodig. Daarnaast dient de gemeente rond 

de 6 ton te investeren, die als het goed is later is terug te krijgen. Hier zijn wel 

risico´s aan verbonden. In de notitie wordt beschreven waarom wij deze als 

beheersbaar zien. Tevens wordt een principe voorstel gedaan om te gaan werken met 

een “egalisatiereserve projecten”. Hierdoor komen project gerelateerde lasten, die 

door derden (op termijn) worden vergoed, niet ten laste van de exploitatie. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het gaat hier om de interne organisatie. Vanzelfsprekend is voor alle projecten 

communicatie wezenlijk. 

 

Wat is het vervolg? 

Na beschikbaar stellen van het budget zal de invulling van de organisatie vorm 

krijgen. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

De secretaris, De burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2016, 

nummer 2016/59, 

 

 

BESLUIT: 

1. In te stemmen met bijgaande notitie en de daarin opgenomen uitbreiding 

van de organisatie; 

2. In te stemmen met de uitwerking van het principevoorstel te komen tot een 

egalisatiereserve projecten en de raad de uitwerking voor besluitvorming 

voor te leggen; 

3. De begrotingswijziging op te nemen in de 1e of 2e Nieuwsbrief 2017 en in 

de (meerjaren)begroting 2018. 

 

 

 

Ouder-Amstel, 15 december 2016, 

 

De raad voornoemd, 

 

De raadsgriffier, De voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Inleiding 
De Randstad is in beweging. Zeker de regio rond Amsterdam groeit en blijft de komende 

jaren stevig groeien. 

De Metropoolregio Amsterdam verwacht te groeien met zo’n 300.000 huishoudens. Het 

aantal toeristen in de stad neemt dermate toe dat deze verleid worden ook de regio te 

bezoeken en de economie zit weer in de lift. Ouder-Amstel zit midden in deze groeiende 

regio. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de economie van onze gemeente. Het 

betekent ook dat Ouder-Amstel mee moet om zelf het stuur te blijven houden. 

Het is van groot belang dat Ouder-Amstel de komende jaren investeert in zijn omgeving. 

Investeren om zelf te kunnen bepalen hoe de vooruitgang zijn weerslag krijgt in de 

gemeente. Investeren om te zorgen dat de aansluiting van onze belangen en die van de 

regio goed op elkaar aansluiten. Investeren om een krachtige gemeente te blijven, die 

ervoor zorgt dat zijn inwoners optimaal kunnen wonen, winkelen en recreëren. 

Om dit mogelijk te maken dient de gemeentelijke organisatie over voldoende capaciteit 

te beschikken. Capaciteit om de aansluiting bij de regio te maken, om de bouwopgaven 

die er zijn te begeleiden. Maar ook capaciteit om te voldoen aan de behoeften die de 

inwoners nu hebben. 

In deze notitie wordt kort langs de velden gelopen en wordt bezien welke opgave er ligt. 

Vervolgens wordt de formatie bekeken. Dan blijkt dat we nu al meer mensen hebben 

rondlopen dan er formeel formatie is. Maar dit is nog niet voldoende. Er zullen dus 

mensen bij moeten in de formatie. Hoeveel is afhankelijk van de prioritering van andere 

projecten. Het is aan het bestuur om de keuzes te maken. 

Duo+ 
Duo+ is in de opstartfase. Dat betekent dat nog niet alles loopt zoals het moet lopen. 

Daar komt bij dat bij Duo+ tegenvallers zijn. Sommige ervaren krachten zijn door ziekte 

uitgevallen. Het is onmogelijk voor Duo+ om dit op te vangen. In praktijk betekent dit 

dat de moederorganisatie nog steeds taken uitvoert, die bij Duo+ horen. In totaal 

betekent dat op dit moment ongeveer 2 FTE, voorbeelden van taken die onevenredig 

veel tijd kostenwaren het afgelopen half jaar de accountant en communicatie. Van deze 2 

fte wordt 0,5 fte ingehuurd en zit 1,5 fte verscholen in de huidige formatie. Deze komt in 

de loop van de komende jaren vrij. 

Sociaal domein 
Bij de start van de transities in het sociaal domein is bedacht dat uitgegaan werd van de 

bestaande formatie, uitgebreid met een projectleider om de decentralisaties te regelen. 

Primair is deze projectleider aangesteld voor 3 jaar. Omdat de decentralisaties zijn 

uitgesteld, is ook de aanstelling van de projectleider met een jaar verlengd. 

Inmiddels constateren we dat de werkzaamheden in het sociaal domein nog steeds 

toenemen. Het beheer van de nieuwe taken kost formatie, ook op beleidsniveau. 

Daarnaast is het werk in het sociaal domein nog steeds in beweging, waardoor nog 

steeds extra formatie noodzakelijk is. In de formatie is 1,5 FTE extra werkzaam voor het 

sociaal domein. Dit blijft ook de komende jaren nodig. Deze formatie staat niet in het 

formatieoverzicht, maar is wel budgettair gedekt. Het betreft hier de ontwikkelopgave, 

die dus bij beleid hoort. Op termijn, als het sociaal domein zich stabiliseert (en er geen 

nieuwe opgaven uit /Den Haag komen…) zal de formatie iets kunnen afnemen. Dit is naar 

verwachting over ongeveer 3 jaar. 

Het taakveld VVE is na jaren te zijn uitbesteed zelf opgepakt. Hiervoor is 4 uur dekking 

aanwezig. Dit kan door tijdelijke uitbreiding formatie worden ingevuld. 

Door verschuivingen ligt er momenteel nog een werkvoorraad voor 0,5 FTE die niet wordt 

uitgevoerd. Voor deze functie is geen budget beschikbaar. Voor een aantal taken is het 

verstandiger externe hulp in te huren dan zelf de kennis op te doen, het scholenplan, 

beheer multifunctionele complexen etc. Daarom wordt voorgesteld deze halve 

formatieplaats maar ten dele in te vullen en voor het overige het budget te gebruiken 

voor externe inhuur. Dit budget dient dan dus wel beschikbaar te komen. Op termijn kan 

een half FTE vervallen als de werkzaamheden stabiliseren, dit is niet in de budgettering 

verwerkt. 
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Voor het bestuur is het van belang het sociaal domein en de transformatie goed in zicht 

te houden. Het is dan ook goed om de stuurgroep sociaal domein in stand te laten. 

 

Samenvattend:  

Formatief + 1 Fte structureel, 0,11 fte incidenteel 

Flexibele schil: 0,5 FTE 

Over 3 jaar afname 1 FTE 

Financiën, regio en bestuursondersteuning 
Bij de start van Duo+ is afgesproken dat iedere gemeente een strategisch financieel 

adviseur heeft die financieel toezicht houdt op Duo+ en helpt bij strategische vragen op 

financieel gebied. Voor Ouder-Amstel is rekening gehouden met 0,25 FTE. Momenteel 

wordt deze functie ingevuld door het inhuren van een externe. Voor de financieel 

strateeg is budget beschikbaar, maar de externe invulling gaat dit budget te boven. 

Hiernaast is de rol van deze medewerker nog niet helder. Binnen de Duo+-gemeenten 

wordt deze nog verschillend ingevuld. Dit kan ook consequenties hebben voor onze 

formatie. Hier is in dit voorstel nog geen rekening mee gehouden. 

In Ouder-Amstel is de bestuursadviseur wegbezuinigd. Geconstateerd moet worden dat 

de regio steeds belangrijker wordt. Het is van belang dat er een goede aanhechting is 

van het bestuur met de MRA en andere regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast 

moet Duo+ organisatorisch worden aangestuurd, door ondersteuning van onze DB- en 

AB-leden. Ook een aantal projecten op het gebied van de veranderende samenleving, 

zaken over transparant besturen hoort thuis bij beleidsmedewerkers. Deze functie is dus 

nodig. Geschat wordt dat dit ongeveer 0,5 FTE zal zijn. 

Op economisch gebied speelt van alles. Van zaken op lokaal vlak, tot deelname op MRA 

niveau. Het is van groot belang voor de gemeente goed aangehaakt te zijn bij de zaken 

die op regionaal niveau spelen. Dit geldt met name voor zaken rond het ABP, gemengd 

wonen in DNK en toeristische activiteiten. Hiervoor is naar schatting minimaal 0,3 FTE 

nodig, die niet in de huidige formatie zit. Ook voor wonen is capaciteit nodig. Hier lijkt, 

met net een nieuwe woonvisie, structureel 0,2 FTE voldoende. Hier ligt ook een sterk 

verband met de grote projecten. Eventuele projecten binnen de MRA zullen extra 

capaciteit vergen. Dit zal dan met een projectplan, inclusief extra formatie, worden 

opgepakt. 

Toerisme en recreatie, promotie van de gemeente is een speerpunt. Dit wordt voor een 

deel uit de Duo+ capaciteit getrokken. Ook de moederorganisatie zal hier een rol in 

spelen. Het is goed als toerisme wordt opgepakt door Duo+, maar ook in de 

moederorganisatie is 0,2 FTE noodzakelijk.  

 

Project Toelichting + fte Dekking 

Financiën Omvang formatie 

nog niet helder 

0,25 Beschikbaar 

vanuit Duo+ 

Bestuursondersteuning  0,5  

Economie  0,3 * 

Wonen  0,2 * 

Toerisme  0,2 * 

Totaal  1,45  

 

*: Voor de onderwerpen economie, wonen en toerisme was dekking. Deze formatieplaats 

is echter bij de verdeling bij Duo+ terecht gekomen. Voor bestuursondersteuning is geen 

dekking. 

Ruimtelijke projecten 
Er speelt veel in de openbare ruimte. Voor een deel zijn dit projecten waar het bestuur 

bewust voor kiest. Andere gebeuren gewoon, en is het noodzakelijk om de regie op te 

pakken. Voor sommige projecten is budget beschikbaar, of kunnen middels de wet de 

kosten worden verhaald, voor andere niet. Het gaat hier om 1 groot project (ABP/DNK) 

en een aantal kleine. 
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De nieuwe kern en het ABP 

De nieuwe kern en het ABP komen in een stroomversnelling. Zowel de grondeigenaren 

als de gemeente willen voortgang boeken op de diverse dossiers. Hierbij gaat het om 

woningbouw in de nieuwe kern, uitvoering geven aan de modernisering van het ABP, de 

woonbotendiscussie en de transitie van het Entradagebied. 

  

De rol van de gemeente is in deze vooral een regievoerende. De gemeente heeft geen 

grondbezit, maar dient de regie te voeren om te zorgen dat de plannen van de 

grondeigenaren en die van de gemeente goed op elkaar aansluiten. In het algemeen kan 

dit plan gefinancierd worden uit de toekomstige opbrengst. Voor een klein deel, met 

name de herstructurering van het ABP en de woonboten, zal dit niet het geval zijn. 

 

Voor de plannen op het grondgebied van Ouder-Amstel dat grenst aan de gemeente 

Amsterdam is extra aandacht noodzakelijk, omdat de opgave hier bijzonder complex is 

en we te maken hebben met een grote grondeigenaar. Hier lopen al diverse projecten en 

er zijn er nog meer in voorbereiding. Die lopende projecten of de voorbereiding ervan 

speelt zowel bij de gemeente zelf (evenementenkader Ouderkerkerplas, woningbouw 

Dorpshart Duivendrecht), in samenwerking met grondeigenaren (De Nieuwe Kern, 

Amstel Business Park) als bij individuele eigenaren zelf (Zuidpark, Bouwmaat).  

 

Deze ruimtelijke ontwikkelingen hebben niet alleen hun geografische ligging 

gemeenschappelijk. De gemeente Ouder-Amstel bezit zelf nauwelijks gronden en heeft 

steeds de rol van het bevoegd gezag dat ruimtelijke ontwikkeling moet voorbereiden en 

in goede banen moet leiden. 

In het krachtenveld met Amsterdam als grootste grondeigenaar en verder partijen als 

NS, Ajax en Zuidpark is dat niet eenvoudig. Een goede uitwisseling van informatie tussen 

de projecten binnen de gemeente is hierbij van essentieel belang om de strategische rol 

voor de gemeente inhoud te kunnen geven.  

 

De diverse ontwikkelingen hangen nauw samen. Soms betreft het twee locaties met 

dezelfde eigenaar, zoals bij De Nieuwe Kern en het ABP waar Amsterdam veel gronden 

bezit. Soms maakt een ontwikkeling in het ene projectgebied een ontwikkeling in het 

andere noodzakelijk (om De Nieuwe Kern te kunnen ontwikkelen moeten diverse functies 

uitgeplaatst worden). Inhoudelijke afstemming is dus eveneens van groot belang.  

 

Vanwege de onderlinge samenhang van deze ruimtelijke, verkeerstechnische, financiële 

en (toekomstige) beheeropgaven is het noodzakelijk om de projectorganisatie hierop in 

te richten. Voorstel is dit in enkele stappen te doen. 

Voorstel projectorganisatie. 

Gebiedsgericht en projectmatig werken dient uitgangspunt te zijn voor de 

organisatiestructuur van DNK/ABP. Dit gaat de noodzakelijke inhoudelijke en strategische 

afstemming borgen.  

Het aantrekken van extra capaciteit is op korte termijn noodzakelijk. Er is capaciteit 

nodig op de taakvelden projectmanagement, ruimtelijke ordening en verkeer. Daarnaast 

is strategisch advies en inzet nodig op het gebied van communicatie en financiën.  

 

De gemeentelijke organisatie zal op termijn ingericht moeten gaan worden op de grotere 

schaal die de gemeente gaat krijgen. Als gevolg van de realisatie van projecten van de 

beschreven ontwikkelingen zal de komende jaren het inwonertal en de economische 

activiteit stapsgewijs maar sterk gaan toenemen. Bij realisatie van de woningbouw 

ambities zoals nu is opgenomen in de diverse projecten en visies zal de gemeente 

groeien naar ongeveer 20.000 inwoners. Daarnaast zal in de komende 15 jaar enkele 

honderdduizenden vierkante meters bedrijfsvloeroppervlak toegevoegd gaan worden. Dit 

betekent dat ook de overige delen van de gemeentelijke organisatie zullen moeten gaan 

groeien zodat de nieuwe inwoners en bedrijvigheid adequaat bediend kunnen gaan 
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worden. Dit perspectief gaat te ver voor deze notitie, op een later moment wordt hier op 

teruggekomen. 

 

De algemene doelstelling in bovenstaand perspectief is dat we de rol van onze gemeente 

als verantwoordelijk bestuursorgaan blijvend en goed kunnen spelen in alle beschreven 

fasen.  

 

Amsterdam heeft de beschreven samenhang ook onderkend en gaat zich daarom vanaf 

augustus eveneens gebiedsgericht organiseren. Haar doelstelling hierbij is de 

ontwikkeling van haar grondeigendom in de gemeente Ouder-Amstel. Het gebied komt te 

vallen onder 1 ambtelijk opdrachtgever, de programmamanager. 

 

Raming benodigde capaciteit op jaarbasis (komende 5 jaar) 

De huidige werkdruk bij de lopende projecten met de daarin op korte termijn nog 

toenemende intensiteit zijn indicatoren voor de minimaal benodigde capaciteit. Deze 

wordt op jaarbasis als volgt geraamd  

Programmamanager: 0,4 fte  

Projectmanager: 2 fte  

Projectmedewerker: 1,5 fte  

RO: 1 fte 

Verkeer: 0,4 fte 

Administratieve ondersteuning 0,7 fte 

Financiën 0,1 fte 

Totaal 6,1 fte 

 

Met name de eerstkomende 5 jaar zal deze structuur en capaciteit nodig zijn om de 

verwachte ruimtelijke ontwikkeling in goede banen te kunnen leiden. Bij normale 

economische ontwikkeling zal ook in de periode daarna de behoefte aan deze capaciteit 

blijven bestaan. Dit betekent dat de voorkeur uitgaat naar het in dienst nemen van het 

grootste deel van deze capaciteit zodat de continuïteit en inbedding in de organisatie zo 

goed mogelijk worden geborgd. Wel moet enige flexibiliteit behouden blijven zodat een 

gedeeltelijke inhuur aan de orde zal blijven. Daarbij komt dat de kwaliteit die nodig is op 

de positie programmamanager te duur is om langjarig in dienst te nemen. Deze kan 

beter worden ingehuurd. Overigens moet aanbestedingstechnisch nog gekeken worden 

hoe dit op een goede manier geregeld kan. 

 

De dekking voor dit project zal voor een groot deel kunnen worden gerealiseerd uit de 

plankosten. In de bijlage wordt dit toegelicht. In het projectplan dat voor het gehele 

project geschreven wordt, zal dit nader worden uitgewerkt. Het knelpunt kan zijn dat 

vooral in de beginfase de voorbereidingslasten vanwege nieuwe regelgeving BBV niet ten 

laste van het project gebracht kunnen worden omdat overeenkomsten hierover nog niet 

of niet tijdig kunnen worden gesloten. Hier zal ook een risicoparagraaf worden 

opgenomen, met gelijktijdig een voorstel hoe dit begrotingstechnisch ingevuld kan 

worden. 

Dit laat onverlet dat zonder projectorganisatie het project niet is te sturen. 

Flexibele schil 

Het project kent een hoge mate van diversiteit. Er zullen telkens andere opgaven zijn, en 

ook de capaciteitsvraag zal verschillen. Dit heeft met de fases te maken, de planning van 

de grondeigenaren en allerlei andere activiteiten. Daarom is het goed om flexibiliteit in 

het project in te bouwen. Dit kan door niet alle functies te bezetten, maar een flexibele 

schil in te bouwen. Te onderzoeken is of zo’n schil samen met de Duo+ gemeenten kan 

worden ingericht. Het betreft hier projectontwikkeling, grondbeleid en andere functies die 

thuis horen in de moederorganisatie. Iedere gemeente heeft echter zijn eigen flexibiliteit 

in dit soort projecten. Samenwerking kan meerwaarde hebben (kostenbeheersing en 

behoud goede mensen). 
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Kleine projecten 
Op het grondgebied van Ouder-Amstel spelen nog allerlei andere activiteiten in het 

ruimtelijk domein. Ook deze kosten capaciteit. 

Project Toelichting + fte Dekking 

Ouderkerkerplas Noodzaak tot regievoering. 

Opstellen visie en beleid. 

Eindigt begin 2017 

0,25 Geen dekking. 

Amstelbrug Noodzaak tot regievoering. 

Tegenmacht tegen 

provincie, kanaliseren 

publieke wensen. 

Project komt na 

besluitvorming in nieuwe 

fase. 

0,25 Geen dekking. 

Het Kampje. Noodzaak tot regievoering. 

Uit laten voeren van 

onderzoeken, opstellen 

visie. Aansturen externe 

partij. Project loopt 

meerjarig door. 

0,25 Gedeeltelijk dekking uit 

exploitatieovereenkomst 

Manege. Noodzaak tot regievoering. 

Project nog in opstartfase 

door eigenaren. 

0,1 Dekking uit anterieure 

overeenkomst. 

Verbreding A9 Regie voeren en 

rijkswensen inpassen. 

0,1 Dekking uit leges. 

Verkoop d’Oude 

school 

In tijd begrensd project. Pm Dekking uit opbrengst. 

Ontwikkeling 

begraafplaats 

In tijd begrensd project. Pm dient opgevangen in normale 

formatie 

Holendrechterweg. Individuele projecten. 

Eindigt begin 2017. 

0,1 Gedeeltelijk dekking, 

gedeeltelijk via 

begrotingswijziging dekking 

voorzien 

Satellietbaan. (Dorpshart Duivendrecht) 

Begeleiding project 

externe partij. 

0,1  Projectbudget (uit verkoop 

grond) 

(plus uren civieltechniek uit 

bestaande formatie) 

Kleine tijdelijke 

wooneenheden bij 

zwembad en andere 

plekken 

Gevarieerde opgave om 

woningen te vinden, in 

overleg met Eigen Haard 

en anderen. 

0,2. Dekking onbekend. 

Ontwikkelingen 

kerkgebied 

Ouderkerk 

Noodzaak tot regievoering 

bij externe partij. 

0,1. Dekking uit 

exploitatieovereenkomst 

Onderzoek scholen Wens tot visievorming 

bestuur. 

pm Geen dekking beschikbaar. 

Omgevingswet Projectleiding nieuwe wet 0,1 Geen dekking beschikbaar. 

Totaal  1,6  
 

Als we dit uitzetten in de tijd komen we tot de volgende fasering: 

Project 2016 2017 2018 ev. 

Ouderkerkerplas 0,25     

Amstelbrug 0,25 0,15 0,1 

Het Kampje. 0,25 0,25 0,1 

Manege. 0,1 0,1   
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Verbreding A9     0,1 

Verkoop d’Oude school   0,1   

Ontwikkeling begraafplaats   0,1   

Holendrechterweg. 0,1     

Satellietbaan. 0,1 0,1   

Containerwoningen bij zwembad en andere 

plekken 
0,2 

0,2   

Ontwikkelingen kerkgebied Ouderkerk 0,1 0,1 0,1 

Onderzoek scholen pm     

Omgevingswet  0,1 0,1 

Totaal 1,35 1,2 0,5 

Gedekt 0,55 0,65 0,2 

niet gedekt 0,8 0,55 0,3 

Geel gemarkeerde zaken kennen een dekking. 

 

De capaciteit is zeer gevoelig voor het momentum en kan dus bij tijd en wijle te weinig 

zijn, of te ruim.  

 

Voor deze projecten wordt 1 keer in de vier weken een stuurgroep gehouden in het 

eerste uur van de collegevergadering. In het projectoverleg onder leiding van de 

gemeentesecretaris komen deze projecten ook langs, en wordt besproken wat wordt 

gestuurd richting stuurgroep. 

Resumerend 
Er staan grote zaken te gebeuren in Ouder-Amstel. Dit zal resulteren in een grotere 

gemeente, met meer capaciteit. Om hier te komen zal geïnvesteerd moeten worden. 

Voor een deel zijn de investeringen terug te verdienen. Hier is alleen het risico aanwezig 

dat er toch zaken mis gaan, waardoor niet alles terugverdiend wordt. Dit risico is echter 

laag in te schatten. Voor andere zaken zal de gemeente zelf voor de kosten 

verantwoordelijk zijn. Maar ook niets doen brengt risico’s met zich mee. Wie beslist er 

dan en kijken we dan toe? Het is aan het college deze risico’s te waarderen en een 

voorstel te doen hoe kosten gedekt kunnen worden. 

Resumerend gaat het dan om: 

 

 Benodigd 

(structureel) 

Benodigd 

(incidenteel) 

Beschikbaar extern 

( 

Te 

werven 

Terug te 

verdienen 

       

Sociaal domein 1,5 0,1 1 0,5 0 0,1 

Financiën, regio 

en 

ondersteuning** 

1,5  0 0,25 1,25 0,25 

subtotaal 3 0,1 1 0,75 1,25 0,35 

**: budget zit gedeeltelijk bij Duo+, is onderwerp van bespreking 

 Benodigd 

(structureel) 

Benodigd 

(incidenteel) 

Beschikbaar Extern 

( 

Te 

werven 

Terug te 

verdienen** 

Financiën DNK 0,1  0 0 0,1 0,1 

Programmamanager 

DNK 

0,4  0 0,4 0 0,4 

Projectmanager 2  1 0 1 2 

Projectmedewerker 1,5  1 0,5 0 1,5 

Medewerker RO*** 1  0 0 1 1 

Verkeer 0,4  0,4 0 0 0,4 
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Secretariële 

ondersteuning 

0,7  0 0,7 0 0,7 

subtotaal 6,1 
 

2,4 1,6 2,1 6,1 

*: dit is niet zeker, hier zit dus een risico in. 

***: wellicht bij Duo+ 

 

 Benodigd 

(structureel) 

Benodigd 

(incidenteel) 

Beschikbaar extern 

( 

Te 

werven 

Terug te 

verdienen** 

Kleine 

ruimtelijke 

projecten 

0,5 1,35 (2016) 

1,1 (2017) 

0 1,1 

(2017) 

0,4 0,2 (struct) 

0,5  (2016) 

0,65 (2017) 

subtotaal 0,5 1,1 0 1,1 0,4 0,2 

 

Om de huidige opgave te kunnen uitvoeren is een deel van de benodigde formatie nu ook 

op interimbasis reeds aangesteld. 

 

 Benodigd 

(structureel) 

Benodigd 

(incidenteel) 

Beschikbaar extern ( Te 

werven 

Terug te 

verdienen 

Sociaal 

domein, 

bestuur en 

regio 

3 0,1 1 0,75$ 1,25 0,35 

DNK 6 
 

2,4 1,6 2,1 6,1 

kleine 

projecten 

0,5 1,1 0 1,1 0,4 0,2 

Totaal 9,5 1,2 3,4 3,5 3,8 6,7 

$: dit is inclusief halve FTE budget inhuur deskundigen. 

 

Van de terug te verdienen formatie zit nu reeds 2,2 in de begroting op de post te 

activeren projecten. Deze personen worden ook in bovenstaand overzicht genoemd. 

Budgettair zou het dan gaan om (indicatief) 

benodigd 9,5 fte €760.000 

Benodigd incidenteel 1,2 fte €100.000 

Totaal  €860.000 

Terug te krijgen structureel 6,7 fte €536.000 

Terug te krijgen incidenteel (2017) 0,65 fte €52.000 

Noodzakelijk structureel  €226.000 

Noodzakelijk incidenteel (2017)   €44.000 

 

Indien de formatieplaats die abusievelijk bij Duo+ is opgevoerd wordt teruggekregen, 

scheelt dit nog €80.000 

 

Voor de nieuwe medewerkers zijn geen werkplaatsen of ICT voorzieningen beschikbaar. 

Met slimme ICT-oplossingen en goede afspraken kan er door flexwerk nog ruimte worden 

vrijgemaakt. Er zullen echter wel ICT-voorzieningen nodig zijn. Ook zal er wel gekeken 

moeten wordend of er nog kantoorruimte kan worden toegevoegd. De bedragen die 

hiervoor nodig zijn, zijn nog niet in dit voorstel verwerkt. 
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Met deze investeringen kan Ouder-Amstel de veranderde opgave weer aan. De 

investering is een opmaat naar een grotere gemeente en stelt het bestuur in staat om 

sturing te geven aan de processen die voor de gemeente grote gevolgen zullen hebben. 

 

 

Principevoorstel voor dekking en egalisatie van project gerelateerde lasten. 
 

Het overgrote deel van de hiervoor genoemde structurele en incidentele lasten heeft een 

relatie met projectmatige activiteiten. Structurele lasten zijn lasten die gelden voor een 

periode van meer dan drie jaar. Zoals bekend mogen structurele lasten in principe niet 

structureel worden gedekt vanuit een reserve.  Uitzondering hierop is als voorbeeld een 

dekkingsreserve kapitaallasten. Hierbij moet duidelijk zijn dat de niet uit de reserve 

gedekte kapitaallasten opgenomen zijn in de begroting en meerjarenraming. 

 

Aangegeven is dat het BBV m.i.v. 2016 beperkingen oplegt aan het activeren van op 

termijn door te belasten kosten aan derden. 

 

Ook zal het voorkomen dat bepaalde voorbereidingskosten niet verhaald kunnen worden 

bij derden, maar ten laste van de exploitatiebegroting komen van de gemeente. 

Verkend wordt of het naar analogie van een ‘reserve dekking kapitaallasten’ de volgende 

egalisatiereserve mogelijk is: 

 

1. Er wordt een gedetailleerde raming gemaakt op jaarbasis van alle (personele) lasten 

die direct/indirect wordt ingezet voor de hiervoor genoemde projecten, voor een 

periode van minimaal 10 jaar en indien mogelijk voor de gehele looptijd van de 

projecten.  

2. Idem voor de verwachte doorbelasting van deze lasten naar derden 

3. Op jaarbasis ontstaat dan een tekort/overschot 

4. Het saldo van de tekorten/overschotten wordt berekend welke bedrag aan 

bestemmingsreserve noodzakelijk is om dit saldo te egaliseren vanuit een in te stellen 

“egalisatiereserve projecten” en welk resterend bedrag structureel geraamd moet 

worden. 

5. Deze reserve wordt gevuld ten lasten van de vrij besteedbare algemene reserve. 

Overtollige middelen worden teruggestort in de algemene reserve. 

6. Jaarlijks  in de P&C cyclus wordt de raming bijgesteld op basis van de dan bekende 

gegevens en wordt steeds een raming opgesteld voor de komende 10 jaar zodat evt 

structurele lasten tijdig in de (meerjaren)begroting kunnen worden opgenomen. 

 

Het voordeel van deze egalisatiereserve is, dat kosten die formeel als structureel moeten 

worden geraamd (> 3 jaar), maar wel, zij het pas op termijn, verhaald kunnen worden, 

niet ten laste van de exploitatie komen en hierdoor een (tijdelijke) beperking geven op 

de inzet van middelen voor andere beleidsdoelen, terwijl er later dan een overschot is, 

als de middelen van derden worden ontvangen.  

 

Indien de raad instemt met dit principevoorstel zal dit voorstel ook aan de toezichthouder 

worden voorgelegd. 

Nadere uitwerking vindt de komende maanden plaats en zal begin 2017 aan de raad ter 

besluitvorming worden voorgelegd. 

1. Bijlage 1: dekking ruimtelijke plannen 

 

Voor het gedeelte dat volgens de Wet ruimtelijke ordening valt onder het begrip 

plankosten ontstaat de dekking doordat ofwel een anterieure overeenkomst wordt 

gesloten met een ontwikkelende partij ofwel dat de capaciteit wordt meegenomen in een 
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exploitatieplan voor een bepaald project of gebied. Dit betreft het grootste deel van de 

inzet aan management en een beperkt deel van de inzet aan RO en verkeer (en enige 

overige taken). 

 

Voor het gedeelte dat valt onder de maatschappelijke en dus wettelijke 

voorbereidingstaken van een gemeente (een klein deel van de managementinzet en 

meer dan de helft van de inzet aan RO en verkeer) is er t.z.t. dekking vanuit de leges die 

als gevolg van deze activiteiten zullen kunnen worden geheven. 

 

Rond dekking via projecten is bij faciliterend grondbeleid helaas wel e.e.a. veranderd in 

het nieuwe BBV. De commissie BBV zegt hierover: 

 

Als de gemeente kosten verhaalt op basis van een exploitatieplan, maar verrekening nog 

niet kan plaatsvinden doordat nog geen omgevingsvergunning is aangevraagd of nog 

geen posterieure overeenkomst is gesloten, dienen de gerealiseerde nog te verhalen 

kosten te worden verantwoord als ‘nog te verhalen kosten’ onder de 

overlopende activa (ex BBV artikel 40a, lid b), voorzover wordt verwacht dat 

deze binnen 10 jaar nog verrekend kunnen worden. Als geen zicht is op een 

toekomstige verrekening dan rest slechts een “niet in de balans opgenomen recht”. 

 

Het kwalificeren van voorbereidingskosten voor faciliterende exploitatieplannen of nog 

te sluiten anterieure overeenkomsten als ‘nog te verrekenen kosten’ onder de 

overlopende activa (ex BBV artikel 40a, lid b) is toegestaan onder de volgende 

voorwaarden: 

1. De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Bro; en 

2. De kosten mogen maximaal 5 jaar als overlopend actief blijven staan. Na 

maximaal 5 jaar moet het kostenverhaal zijn gerealiseerd danwel dienen de kosten te 

worden afgeboekt t.l.v. het jaarresultaat; en 

3. Er is een besluit door de raad of – indien gedelegeerd – het college genomen tot het 

maken van voorbereidingskosten voor facilitair grondbeleid in een aangewezen gebied 

voor het ontwikkelen van het exploitatieplan of tot het sluiten van een anterieure 

overeenkomst. 

 

Dit is vooral van toepassing daar waar deze kosten ten laste van (toekomstige) 

overeenkomsten worden gebracht. Indien een gemeente een krediet vanuit eigen 

middelen beschikbaar stelt dan is er vanzelfsprekend een andere dekking. 

Overigens spreekt de commissie BBV over hoe zaken in de begroting (jaarrekening) van 

de gemeente moet worden opgenomen. Niet hoe dit in en project verrekend kan worden. 

Zo kan e.e.a. vanzelfsprekend bij een anterieure overeenkomst afgedekt worden. Hier 

gaat het ten slotte om privaatrecht, waar in principe alles mogelijk is. Bij een 

exploitatieplan zal dit lastiger worden, maar zijn de regels van het BBV niet automatisch 

van toepassing. Dit is echter wel een risico.  

 

Raming inkomsten voor DNK kan zijn: 

100% Verrekenbare Plankosten voor De Nieuwe Kern zijn bij 4.500 woningen en 250.000 

m2 bvo bedrijven volgens de plankostenscan van het ministerie en volgens bureau BBN 

circa 6 miljoen euro. Als het project 15 jaar duurt, is dat op jaarbasis  

€ 400.000.  

 

Daarnaast zijn er de leges voor elke bouwaanvraag. Als dat gemiddeld 300 woningen per 

jaar worden duurt het project nog 15 jaar. Bij een bouwsom per woning van (laag 

geraamd) gemiddeld € 100.000, - dan is dat aan leges gemiddeld 2% van jaarlijks totale 

bouwsom € 30.000.000, - is € 600.000 op jaarbasis, 15 jaar lang. Hier staan 

vanzelfsprekend kosten tegenover. 
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Voor de bouw van bedrijfsruimten kunnen we op gelijke wijze uitgaan van 17.500 m2 

bvp per jaar dus een bouwsom van € 5.000.000. Bij tarief 2% is dit € 100.000, - op 

jaarbasis gedurende 15 jaar. 

 

Als gevolg van realisatie volgen verhoogde uitkering gemeentefonds en OZB-inkomsten 

waarmee toekomstig toegenomen beheerareaal en overige wettelijke taken worden 

gedekt.  

 

Voor het ABP spelen andere zaken. Hier zal echter ook ontwikkeld worden. Dit kan met 

anterieure overeenkomsten geld opleveren. Daar tegenover zal de woonbotendiscussie 

geen opbrengst genereren. 

Tot slot zullen eventuele woningbouwplannen wel voor inkomsten zorgen, alleen is nog 

niet te voorspellen hoeveel. 

 

Kosten  

De kosten van de geraamde inzet zijn circa: 

 Capaciteit Kosten/uur Budget 

Programmamanager:  0,4 fte 150 108.000 

Projectmanager: 2,0 fte 110 396.000 

Projectmedewerker: 1,5 fte 65 175.000 

Ruimtelijke Ordening: 1,0 fte 80 144.000 

Verkeer: 0,4 fte 75 54.000 

Secretariële 

ondersteuning 

0,7 fte 50 63.000 

Communicatie Pm*   

Financieel advies# 0,1 fte 80 14.000 

Totaal   954.000 

 

* In de formatie (inmiddels van Duo+) is ½ FTE opgenomen voor projectcommunicatie. 

Dit moet vooralsnog genoeg zijn. 

#: het betreft hier zowel te verrekenen uren (berekenen exploitatieplan etc.) als uren 

voor de aansluiting met de gemeentebegroting en de risicobeheersing. 
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Bijlage 2: Formatieoverzicht 
 

 Bestaand In de 
begroting 

Wenselijk Te werven 

Sociaal domein 9,3  9,8 0,5 

Financiën regio en 

ondersteuning** 

0  1 1 

Kleine ruimtelijke projecten 
en verkeer 

2  3,33 1,33 

Grote projecten 2  3,9 1,9 

secretariaat 2,5  3,2 0,7 

Directie en coördinatie 3  3 0 
Medewerker RO, communicatie en project financiën niet opgenomen in dit overzicht 
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Bijlage 3: Gebiedsgerichte organisatiestructuur vanaf 
augustus 2016 
Voorgesteld wordt om in het gebied met als begrenzing de grens met de gemeente 

Amsterdam, de A2, en de metrolijn de volgende organisatiestructuur te gaan hanteren.  

 

 

Ambtelijk opdrachtgever 

 

 

 

Ambtelijk verantwoordelijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk gebied heeft een manager met ondersteuning, elk gebied heeft een wethouder als 

politieke aansturing:  

ABP: Rineke 

DNK:  Marian 

 

Er komen voor dit onderwerp geen aparte stuurgroepen/projectbesprekingen meer. Alles 

valt direct onder B&W. Elke 14 dagen is er het agendapunt 

gebiedsontwikkeling/projecten in B&W, hier worden de projecten doorgesproken. 

Wekelijks wordt een voortgangsgesprek gehouden tussen de projectleiders, de ambtelijk 

opdrachtgever (gemeentesecretaris) en linking pin Duo+ (coördinator ruimte). Hier wordt 

ook de agenda voor dit agendapunt besproken. 

In het gebied zullen de komende jaren naar verwachting ook steeds nieuwe initiatieven 

en dus projecten ontstaan, bijvoorbeeld de Bouwmaat kavel in het ABP.  

 

 

Gemeentesecretaris  

Programmamanager 

Gebiedsontwikkeling 

(& grote infraprojecten) 

Coördinator Ruimte 

Linking pin DUO+  

 

De Nieuwe Kern  

Incl. Uitplaatsingen en 

afwaarderen A2 

Amstel Business Park 

Incl. Entrada, Zuidpark 

en woonboten 



2.d Aanpassing van de begroting 2016 (2016/55)

1 Raadsvoorstel 2016/55 Aanpassing van de begroting 2016 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
Nummer 2016/55 

 

datum raadsvergadering : 15 december 2016 

onderwerp : Aanpassing van de begroting 2016 

portefeuillehouder : Wethouder M.C. van der Weele 

datum raadsvoorstel : 8 november 2016 

 

 

Begrotingswijzigingen. 

 

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 11e begrotingswijziging van de 

begroting 2016. 
 

 

De budgetten uit de begroting 2016 zijn beoordeeld en waar nodig aangepast. De 

mutaties zijn verwerkt in de 11e wijziging van de begroting. Naast deze mutaties zijn 

in de gewijzigde ramingen de effecten verwerkt van uw besluit van 22 september over 

de voortgangsrapportage Duo+. 

 

De voortgangsrapportage Duo+ leidt tot een daling van het begrotingsresultaat met 

afgerond € 65.000.  Door de vaststelling van de 11e wijziging van de 

programmabegroting 2016 daalt de het resultaat met € 305.000. De mutaties na de 

9e wijziging zijn in onderstaand overzicht verwerkt. 

 

Mutaties begrotingsresultaat Bedrag 

Begrotingsresultaat na de 9e begrotingswijziging -/-549.138 

Voortgangsrapportage Duo+ -/-65.275 

Begrotingsresultaat na de voortgangsrapportage Duo+ -/-614.413 

Effecten 11e begrotingswijziging -/-305.357 

Begrotingsresultaat na de 11e begrotingswijziging -/-919.770 

 

Tevens stellen wij voor om het gewijzigde investeringsschema vast te stellen. 

Het college heeft op 14 juni besloten tot inzamelen van afval met minicontainers.  

Het college heeft op 29 augustus besloten tot onderhoud aan het handbalveld 

Wethouder Koolhaasweg. 

Op het investeringsschema zoals u op 6 oktober heeft behandeld ontbraken de 

restantkredieten van de Bouw scholencomplex Zonnehofgebied en Nieuwbouw 

Dorpshuis Duivendrecht. Dit is met dit aangepaste schema hersteld. 

  

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

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

 

 

  



 
 
 
 

 

11e wijziging 

programmabegroting 2016 
 

 

In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren 

van de ramingen in de begroting 2016. 

 

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

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

 

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

 

Binnen het Sociaal domein is sprake van een voordeel op de budgetten van WMO en een 

nadeel bij het onderdeel jeugd. Per saldo heffen deze elkaar op.  

 

Voor onderhoud van het schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan moet eenmalig 

€ 45.000 bijgedragen worden 

 

De regeling collectieve verzekering in het kader van het minimabeleid is succesvol en er 

wordt door een groter aantal inwoners gebruik van gemaakt dan geraamd. Hierdoor 

moet de raming met € 20.000 verhoogd worden. 

 

In de exploitatieopzet voor het nieuwe Dorpshuis is rekening gehouden met de lagere 

huuropbrengst voor de bibliotheek en Coherente. De ramingen in de begroting 2016 

worden nu aangepast aan de exploitatieopzet waarmee de huuropbrengsten met 

€ 14.000 verlaagd worden. 

 

PROGRAMMA 2:  RUIMTE 

 

Bij de eerdere prognose van de opbrengst bouwleges was geen rekening gehouden met 

vergunningen waarvan de aanvraag voor 2016 was ontvangen. Hierdoor moet de 

verwachtte opbrengst met € 240.000 worden afgeraamd. 

 

Zowel de baten als de lasten van parkeren zijn hoger dan geraamd. Per saldo leidt dit tot 

een voordeel van € 46.000.  

 

 

PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

 

De raming voor accountantskosten is aangepast naar aanleiding van afspraken met de 

accountant over noodzakelijk meerwerk voor de jaarrekening 2015 met name in relatie 

tot het sociale domein (€ 19.000).  

 

OVERIGE MUTATIES 

 

De meest recente prognose van de personeelslasten laat een nadeel zien van € 50.000, 

als gevolg van verplichtingen van het Individueel Keuze Budget. 

 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

 

De verwerking van de septembercirculaire van het gemeentefonds leidt tot een voordeel 

van € 40.000. 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming 

Storting  
t.l.v.  

exploitatie 

Onttrekking 
t.g.v.  

exploitatie 

 

PROGRAMMA 1:  SOCIAAL 

 
 

 
 

- 
 

  

PROGRAMMA 2:  RUIMTE   

Kunstwerken Van der Madeweg  

In de begroting 2015 was € 160.000 beschikbaar voor 

kunstwerken Van der Madeweg. Dit project is in 2015 niet 

afgerond. Ongeveer de helft van de kosten zijn in 2016 

gefactureerd. Deze kosten worden nu ten laste gebracht van de 

Algemene reserve vrij besteedbaar. 

 

 

84.000 

   

PROGRAMMA 3:  

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 

  

Vakantiegeld 

Dit is de dekking van het aandeel vakantiegeld 2015 zoals ook 

opgenomen in het separaat raadsvoorstel inzake 

IKB/vakantiegeld. Deze kosten worden ten laste gebracht van 

de Algemene reserve vrij besteedbaar. 

 

 
 

150.000 

OVERIGE MUTATIES 
- 

 

  

   

Totaal  234.000 

 

 

  



 
 
 
 

 

HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2016 
                

  
  Schema   Herzien  Afschr.   

  
Omschrijving conform  Schema schema termijn Toelichting 

  
  Programma- na 9e na 11e     

  
  begroting wijziging wijziging     

  
            

  
Programma 1: Sociaal           

  
            

  
Bouw scholencomplex 

Zonnehofgebied     397.534 40     

            
  

Nieuwbouw Dorpshuis 
Duivendrecht     151.033 40     

            
  

Programma 2: Ruimte           
  

            
  

Aanleg/vervanging riolering: 45.000 45.000 45.000     
  

Aanleg vervanging hemelwater 
riool   155.000 155.000   

Doorgeschoven 
van 2015   

Vervanging schakelkasten   50.000 50.000 15 
Doorgeschoven 
van 2014   

Vervanging duikers   45.000 45.000 40 
Doorgeschoven 
van 2014   

Vervanging hemelwaterriool Van 
der Madeweg   28.015 28.015 1 

Doorgeschoven 
van 2015   

Vervanging duiker Kon. 
Wilhelminalaan   21.821 21.821 1 

Doorgeschoven 
van 2015   

          
Conform Notitie 
riolering ineens   

          

afschrijven t.l.v. 

voorziening    
          rioolrechten 

  

Inrichten grondwatermeetnet   25.515 25.515 10 

Doorgeschoven 

van 2015   

Verbeteren rioolsysteem 
Rondehoep Oost   22.551 22.551 15 

Doorgeschoven 
van 2015   

            
  

aanschaf containers buitengebied      18.600 10   
  

            
  

Onderhoud handbalveld 
Wethouder Koolhaasweg     30.000 20 

Waarvan 10.000 

bijdrage van 
NEA handbal 

  

            
  

            
  

            
  

Kostenplaats Tractie           
  

Aankoop/vervanging bestelwagens 88.000 98.000 98.000 6   
  

Aankoop/vervanging bestelwagens   98.000 98.000 6 
Doorgeschoven 
van 2015   

            
  

            
  

            
  

Totaal investeringsbedragen 133.000 588.902 1.186.069     
  

            
  

            
  

            
  

 



2 Raadsbesluit 2016/55 Aanpassing van de begroting 2016 

RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016, 

nummer 2016/55, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1.  De wijziging van de begroting 2016 conform onderstaand overzicht vast te  

stellen. 

 

Financieel overzicht programma's 2016 (na 11e wijziging) 

  

     

PROGRAMMA'S 

Begroting 2016     

Begroting 
na 9e  

begrotings-
wijziging 

Reeds 
vastgestelde 

wijziging 
Duo+ 

11e   
begrotings-

wijziging 

Nieuwe 
raming 

Programma Sociaal         

Lasten 13.905.143 -59.500 94.841 13.940.484 

Baten -6.241.760 0 -7.483 -6.249.243 

Saldo programma Sociaal 7.663.383 -59.500 87.358 7.691.241 

          

          

Programma Ruimte         

Lasten 10.642.343 -30.000 29.726 10.642.069 

Baten -5.722.097 0 214.773 -5.507.324 

Saldo programma Ruimte 4.920.246 -30.000 244.499 5.134.745 

          

          

Programma Bestuur, 

dienstverlening en veiligheid 
        

Lasten 4.740.782 1.169.067 85.000 5.994.849 

Baten -14.736.961 -123.000 122.500 -14.737.461 

Saldo programma Bestuur, 

dienstverlening en veiligheid 
-9.996.179 1.046.067 207.500 -8.742.612 
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Saldo programma's:         

Programma Sociaal 7.663.383 -59.500 87.358 7.691.241 

Programma Ruimte 4.920.246 -30.000 244.499 5.134.745 

Programma Bestuur, dienstverlening 
en veiligheid 

-9.996.179 1.046.067 207.500 -8.742.612 

Gerealiseerd totaal van saldo van 
baten en lasten 

2.587.450 956.567 539.357 4.083.374 

          

Resultaatbestemming:         

          

Stortingen in de reserves:         

*Programma Sociaal 39.600 0 0 39.600 

*Programma Ruimte 500.000 0 0 500.000 

*Programma Bestuur, dienstverlening 

en veiligheid 
332.730 1.906.000 0 2.238.730 

          

Onttrekkingen aan de reserves:         

*Programma Sociaal -527.149 0 0 -527.149 

*Programma Ruimte -1.602.376 0 0 -1.602.376 

*Programma Bestuur, dienstverlening 
en veiligheid 

-781.117 -2.797.292 -234.000 -3.812.409 

          

Gerealiseerd resultaat -549.138 -65.275 -305.357 -919.770 
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2.  De wijziging van het investeringsschema 2016 conform onderstaand overzicht 

vast te stellen. 
HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2016 

  

  Herzien  Afschr. 

Omschrijving schema termijn 

  na 11e   

  wijziging   

      
Programma 1: Sociaal     

Bouw scholencomplex Zonnehofgebied 397.534 40 
Nieuwbouw Dorpshuis Duivendrecht 151.033 40 
      
Programma 2: Ruimte     
      
Aanleg/vervanging riolering: 45.000   
Aanleg vervanging hemelwater riool 155.000   

Vervanging schakelkasten 50.000 15 
Vervanging duikers 45.000 40 
Vervanging hemelwaterriool Van der Madeweg 28.015 1 
Vervanging duiker Kon. Wilhelminalaan 21.821 1 
Inrichten grondwatermeetnet 25.515 10 
Verbeteren rioolsysteem Rondehoep Oost 22.551 15 
      

aanschaf containers buitengebied  18.600 10 
      
Onderhoud handbalveld Wethouder Koolhaasweg 30.000 20 
      
Kostenplaats Tractie     
Aankoop/vervanging bestelwagens 98.000 6 

Aankoop/vervanging bestelwagens 98.000 6 
      

Totaal investeringsbedragen 1.186.069   

 
 
Ouder-Amstel, 15 december 2016 
 
De raad voornoemd, 

 
 de raadsgriffier,                                   de voorzitter, 
 
 
 
 

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

 



2.e Invoering Individueel Keuzebudget (2016/60)

1 Raadsvoorstel 2016/60 Invoering Individueel Keuzebudget 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
 

Nummer 2016/60 
 

datum raadsvergadering : 15 december 2016 

onderwerp : Invoering Individueel Keuzebudget 

portefeuillehouder : M.T.J. Blankers-Kasbergen 

datum raadsvoorstel : 15 november 2016 

 

Samenvatting 

Landelijk is afgesproken een Individueel Keuze Budget in te voeren. Hiertoe dient nog 

budget beschikbaar te komen. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 

In de Cao-onderhandelingen voor alle gemeenten (de CAR-UWO) is afgesproken in 

2017 een IKB in te voeren. Dit is een Individuele Keuzebudget. Daarmee worden een 

aantal vergoedingen die tot op heden op een bepaald moment aan de ambtenaar 

worden gegeven voortaan maandelijks uitgekeerd. Denk hierbij aan het vakantiegeld 

en de eindejaarsuitkering. Het geld kan gebruikt voort de inkoop van verlofuren, voor 

opleidingen etc.  

In de onderhandelingen voor het sociaal statuut van Duo+ is in 2013 afgesproken dat 

het budget van een aantal voorzieningen wordt toegevoegd aan dit IKB. Denk hierbij 

aan het kerstpakket.  

 

Wat is er aan de hand? 

De invoering van beide IKB’s zou gelijktijdig aanvangen. Het landelijke IKB is echter 

een jaar uitgesteld, waardoor het IKB, van toepassing op alle medewerkers van DUO 

en Ouder-Amstel, nu zelfstandig een jaar begint. 

Voor het IKB is budget beschikbaar vanuit het budget dat beschikbaar was voor de 

kerstpakketten. In de onderhandelingen is echter een bedrag afgesproken dat groter 

is dan dit. Dat komt mede omdat de andere Duo+ gemeenten een ruimer arbeids-

voorwaardenpakket hadden dan Ouder-Amstel, en er gekozen is iedereen eenzelfde 

toelage te geven. 

Voor het landelijke IKB is budget beschikbaar. Echter het IKB wordt vanaf januari 

maandelijks uitbetaald. Het vakantiegeld zoals dit tot op heden werd uitbetaald werd 

jaarlijks in mei uitbetaald, ondanks dat de opbouw van het vakantiegeld maandelijks 

was. Omdat dit ieder jaar gelijk was, is er niet elk jaar op een balans het bedrag van 

vorig jaar overgeheveld naar het volgende jaar. Het totaalbedrag was immers ieder 

jaar ongeveer gelijk. Nu de regeling verandert betekent dit echter dat er eenmalig een 

dubbel bedrag moet worden uitgekeerd. In mei van komend jaar dient ten slotte de 

ingehouden bedragen van juni t/m december van dit jaar alsnog uitbetaald. 

In de opstelling van de begroting is met deze bedragen geen rekening gehouden. 

 

Wat gaan we doen? 

De raad wordt voorgesteld om budget voor vakantiegeld en IKB beschikbaar te stel-

len. Voor een deel gaat het om medewerkers die inmiddels bij Duo+ werkzaam zijn, 

anderen zijn in dienst van de gemeente, maar de uitvoering van de regelingen vindt 

wel door Duo+ plaats. 

Voor een deel van het IKB-budget is dekking, te weten de bedragen voor de kerstpak-

ketten. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 

Het gaat hier om elders afgesproken regelingen. Het is dus niet mogelijk om dit niet te 

doen. Wel kan de dekking elders worden gevonden. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 

Voor de overdracht van vakantiegeld is €150.000 nodig. Voor de invoering van het 

Individueel Keuze Budget is €50.000 nodig. Hiervan is €9000 beschikbaar. 

Voor het IKB ad € 50.000 wordt voorgesteld de begroting 2016 bij te stellen. Het 

vakantiegeld had bij rekening 2015 ten laste van het resultaat moeten komen en is 

het voorstel dit in 2016 ten laste van de algemene reserve te brengen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

N.v.t. 

 

Wat is het vervolg? 

Invoering van het IKB en uitbetaling van het laatste vakantiegeld in mei. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

De secretaris, De burgemeester 

  

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

 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2016, num-

mer 2016/60, 

 

 

BESLUIT : 

 

 

 Een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor uitbetaling van nagebleven 

vakantiegeld. 

 Dit budget te dekken uit de reserves. 

 Een budget van € 41.000,- beschikbaar te stellen voor het lokale Individueel Keuze 

Budget. 

 Dit budget ten laste te laten komen van het rekeningresultaat. 

 

 

 

 

 

Ouder-Amstel, 15 december 2016 

 

De raad voornoemd, 

 

De raadsgriffier, De voorzitter, 

  

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

 



2.f Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis (ter bespreking op verzoek van NB)

1 Memo college over Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis 

MEMO 
 
 

 
 
 
Aan 

Gemeenteraad 
 Van 

College van B&W 
 Datum 

1 november 2016 

Kopie 

 

Betreft 

Evaluatie Pilot HHT Diensten Thuis 

 

Het Rijk heeft eind 2014 voor twee jaar extra middelen beschikbaar gesteld met als 

doel het behoud van volwaardige werkgelegenheid in deze huishoudelijke hulp sector. 

Op 16 december 2014 heeft het college ingestemd met het voorstel over de besteding 

van deze extra middelen. Met deze zogenaamde HHT-middelen is, in regionaal 

verband, een pilot “HHT Diensten Thuis” opgezet. De pilot loopt tot en met 31 

december 2016. De aanwezigheid van een algemene voorziening zoals de HHT 

Diensten Thuis vermindert de inzet van de duurdere maatwerkvoorziening Hulp bij het 

huishouden en bevordert de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. De inzet 

van de Pilot HHT Diensten Thuis is in 2016 geëvalueerd (zie bijlage). De commissie 

Burger en Bestuur ontvangt de evaluatie ter kennisname. 

 

Vanaf 2017 worden er HHT-middelen structureel toegevoegd aan de integratie-

uitkering Wmo. Deze structurele middelen zijn een stuk lager dan in 2015 en 2016 aan 

de gemeente is toegekend. Volgens de septembercirculaire bedraagt de structurele 

bijdrage ten behoeve van de HHT Diensten Thuis aan de Wmo integratie-uitkering  

€ 18.500. Zowel in 2015 als in 2016 was een bedrag van € 74.865 toegekend.  

 

Op basis van het huidig aantal gebruikers wordt verwacht dat de kosten voor de 

uitvoering van de HHT Diensten Thuis in 2016 ongeveer € 30.000 bedragen. Er van 

uitgaande dat in 2017 een vergelijkbaar bedrag wordt uitgegeven betekent dit dat de 

structurele middelen van het Rijk onvoldoende zijn voor de uitvoering van de HHT 

Diensten Thuis in 2017. Echter, door een onderbesteding van het budget in zowel 2015 

als in 2016 wordt een deel van het restant uit deze periode (€ 15.000) toegevoegd aan 

het budget voor 2017. Daarnaast heeft de oprichting van de pilot HHT Diensten Thuis 

als algemene voorziening geresulteerd in een lichte verschuiving van een beroep op de 

maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden naar de HHT Diensten Thuis als 

algemene voorziening. Mede hierdoor zijn de ingezette uren Hulp bij het huishouden in 

2015 en 2016 gedaald. Door de inzet van minder uren Hulp bij het huishouden zijn ook 

de uitgaven voor de maatwerkvoorziening lager dan verwacht. Verwacht wordt dat 

deze trend zich ook in 2017 nog voortzet. Eventuele tekorten op het budget HHT 

Diensten Thuis kunnen worden opgevangen door de dalende uitgaven op de 

maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden. Op basis van de evaluatie heeft het 

college op 1 november 2016 ingestemd met de voorzetting van de Diensten Thuis als 

algemene voorziening vanaf 2017 en de besteding van deze structurele middelen. 

 

Op 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de 

huishoudelijke hulp in relatie tot de eigen bijdrage voor een algemene voorziening. De 

CRvB spreekt uit dat de eigen bijdrage voor een algemene voorziening moet worden 

opgenomen in de Verordening (delegatie aan het college is niet meer toegestaan). Dit 

heeft ook gevolgen voor de eigen bijdrage voor de HHT Diensten Thuis die nu middels 

een mandaat van het college bij de cliënt in rekening wordt gebracht. Om gemeenten 

in dit proces te ondersteunen hebben de VNG, het ministerie van VWS en het Netwerk 

Directeuren Sociaal Domein (NDSD) een kerngroep opgericht. In november komt de 

kerngroep met een advies richting gemeenten. Getracht wordt de noodzakelijke 

wijziging van de Verordening zo spoedig als mogelijk aan de gemeenteraad voor te 

leggen. 

 



2 Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis 

Evaluatie pilot HHT Diensten Thuis 
 

Het Rijk heeft eind 2014 voor twee jaar middelen beschikbaar gesteld als doel het 

behoud van volwaardige werkgelegenheid in deze huishoudelijke hulp sector. Op 16 

december 2014 heeft het college ingestemd met het voorstel over de besteding van 

deze extra middelen. Met deze HHT-middelen is in regionaal verband een pilot “HHT 

Diensten Thuis”  opgezet. In dit evaluatiedocument wordt ingegaan op de 

ontwikkelingen vanaf de start in 2015 tot nu toe. En op welke wijze ervaringen van 

de afgelopen periode aanleiding geven tot voortzetting van de pilot en bijstelling van 

het beleid en de afspraken met de aanbieder.  

 

 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 

In samenwerking met een aantal regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, 

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) en de door deze gemeenten gecontracteerde aanbieders 

van Hulp bij het huishouden, is met de HHT-middelen een pilot “HHT Diensten Thuis”  gestart. 

De inzet van de pilot HHT Diensten Thuis als algemene voorziening moet uiteindelijk bijdragen 

aan het behoud van werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp sector. Daarnaast is de 

bijdrage een stimulans tot een grotere maatschappelijke eigen verantwoordelijkheid bij 

ondersteuningsvragen. Het gevolg is een verlaging van het aantal uren Hulp bij het 

huishouden als maatwerkvoorziening. De pilot loopt tot 31 december 2016.  

 

 

Oorspronkelijke uitgangspunten HHT-middelen 

Op basis van de door het ministerie van VWS gestelde eisen voor de inzet van HHT-middelen 

hebben de samenwerkende gemeenten de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 De HHT mag alleen ingezet worden voor bijdrage in de loonkosten voor het aan het 

werk houden van werknemers in loondienst die op basis van de cao VTT werkzaam 

zijn.  

 De gemeentelijke bijdrage vanuit de HHT-middelen bedraagt € 12,50 per uur. De 

bijdrage van de cliënt bedraagt € 10 per uur. De zorgaanbieder ontvangt in totaal € 

22,50 per uur voor de levering van de HHT Diensten Thuis. 

 De HHT-middelen mogen niet worden ingezet voor een maatwerkvoorziening. De 

HHT-middelen mogen wel ingezet worden als algemene voorziening voor Hulp bij het 

huishouden.   

 De doelgroepen zijn cliënten met een indicatie voor Hulp bij het huishouden en 

mantelzorgers. 

 Per cliënt mag gemiddeld maximaal 2 uur per week worden ingezet. 

 De uit te voeren taken zijn vrijgesteld zijn van BTW. 

 De gecontracteerde zorgaanbieders verzorgen de complete administratieve 

afhandeling rondom de HHT.  

 De budgetten blijven in het beheer van iedere afzonderlijke gemeenten. De 

aanbieders weten welk budget voor hen beschikbaar is voor de uitvoering van de 

HHT.  

 Risico van budgetoverschrijding ligt bij de aanbieders. 

 De verantwoording van geleverde uren per cliënt vindt achteraf plaats.  

 

 

Pilot HHT Diensten Thuis 

De pilot HHT Diensten Thuis is gestart op 13 mei 2015. De “Diensten Thuis” worden geleverd 

door de organisatie die ook de Hulp bij het huishouden levert in Ouder-Amstel, Flexicura. Deze 

organisatie regelt de aanvraag, de uitvoering en de facturatie. Alle cliënten met een indicatie 

voor Hulp bij het huishouden en mantelzorgers die geregistreerd zijn bij Mantelzog & Meer zijn 

schriftelijk benaderd over de HHT Diensten Thuis.  

   

  



De hieronder genoemde werkzaamheden vallen onder de werkzaamheden van de “Diensten 

Thuis”: 

 wassen en strijken 

 (samen) boodschappen doen 

 extra hulp in het huishouden 

 ramen buiten lappen 

 schoonmaken balkon 

 opruimen/aanvegen tuin 

 zolder/kelder opruimen 

 ondersteunen bij het bereiden van de maaltijd 

 koper/zilver poetsen 

 voorjaar/najaar schoonmaak 

 keukenkastjes/koelkast schoonmaken 

 logeerkamer/studeerkamer schoonmaken 

 

 

Maatregelen ter bevordering gebruik in 2015 

Om het gebruik van de algemene voorziening HHT Diensten Thuis te bevorderen zijn sinds de 

start van de pilot de volgende maatregelen genomen: 

1. Herindicaties Hulp bij het huishouden 

Vanaf april 2015 zijn de indicaties voor Hulp bij het huishouden opnieuw geïndiceerd op 

basis van het in december 2014 vastgesteld en gewijzigd Wmo-beleid. Door de 

herindicaties is het totaal aantal ingezette uren Hulp bij het huishouden in 2015 gedaald 

van 36.700 naar 34.000 uur op jaarbasis. Op basis van de herindicaties in 2016 wordt 

verwacht dat het totaal aantal uur op jaarbasis verder daalt naar 30.000 uur. Hierbij 

is/wordt de mogelijkheid van inzet van de HHT Diensten Thuis voor de wasverzorging 

en het doen van boodschappen meegenomen. In veel gevallen is de indicatie voor Hulp 

bij het huishouden hierdoor naar beneden bijgesteld. Cliënten kunnen voor deze 

verlaging in uren/minuten gebruik maken van de voorliggende algemene voorziening: 

HHT Diensten Thuis.  

 

2. Wijziging eigen bijdrage voor cliënt 

Bij aanvang van de pilot HHT Diensten Thuis hebben zowel cliënten met een indicatie 

voor Hulp bij het huishouden als mantelzorgers zeer beperkt gebruik gemaakt van de 

HHT Diensten Thuis. De hoogte van de oorspronkelijke bijdrage voor de cliënt € 10 per 

uur bleek voor veel mensen te hoog. Om ook de cliënten met een lager inkomen te 

stimuleren gebruik te maken van de HHT Diensten Thuis is met ingang van 1 november 

2015 de bijdrage voor de cliënt verlaagd naar € 5 per uur. Hierdoor is de bijdrage voor 

de gemeente gestegen naar € 17,50 per uur. Sindsdien is het gebruik van de HHT 

Diensten Thuis toegenomen.  

 

3. Flexibele inzet van uren HHT Diensten Thuis 

Naast hiervoor genoemde maatregelen ter bevordering van het gebruik van de HHT 

Diensten thuis biedt Flexicura de mogelijkheid om kleinere eenheden per week of in een 

lagere frequentie af te nemen. Cliënten kunnen hierdoor bijvoorbeeld wekelijks 30 

minuten inkopen of 60 minuten per twee weken. Dit past ook goed bij de aard van de 

werkzaamheden. De HHT Diensten Thuis hoeven dus niet wekelijks te worden. Hierdoor 

kunnen cliënten de kosten spreiden. Dit is voor veel cliënten reden om, weliswaar 

beperkt, gebruik te maken van de HHT Diensten Thuis.  

 

 

Beschikbare (structurele) middelen 

Oorspronkelijk was voor zowel 2015 als 2016 een bedrag van € 74.865 beschikbaar voor de 

uitvoering van de HHT Diensten Thuis. Een deel van de voor 2015 beschikbare en niet 

besteedde middelen zijn doorgeschoven naar 2016. Hierdoor is voor 2016 een ruimer budget 

beschikbaar van in totaal € 97.840.  

 

In een kamerbrief van staatssecretaris van Rijn over toekomstvaste langdurige zorg en 

ondersteuning wordt bevestigd dat de HHT-middelen structureel worden gemaakt door het in 

het Regeerakkoord afgesproken budget voor de ‘verbetering van de arbeidsmarktpositie van 



specifieke groepen medewerkers’. Vanaf 2017 worden deze middelen structureel toegevoegd 

aan de integratie-uitkering Wmo. De hoogte van de te ontvangen middelen is aanzienlijk lager 

namelijk € 18.500 (meicirculaire 2016).  

 

Evaluatie gebruik HHT Diensten Thuis 

De totale doelgroep bestaat in totaal uit ongeveer 330 cliënten waarvan 250 cliënten met een 

indicatie voor Hulp bij het huishouden en 80 mantelzorgers (geregistreerd staan bij Mantelzorg 

en Meer). Daarvan maken nu 33 cliënten met een indicatie voor Hulp bij het huishouden en 6 

mantelzorgers gebruik van de HHT Diensten Thuis.  

 

De genomen maatregelen ter bevordering van het gebruik van de HHT Diensten Thuis hebben 

bijgedragen in een toename van het gebruik. 

Het aantal cliënten wat gebruik maakt van de HHT Diensten Thuis is ongeveer 10%. 

Gemiddeld nemen deze cliënten één uur per week HHT Diensten Thuis af. Het gebruik blijft dus 

wel achter op de ruimte binnen het hiervoor ontvangen budget.  

 

De bijdrage voor de gemeente is na verlaging van de eigen bijdrage voor de cliënt gestegen 

naar € 17,50 per uur. Dit tarief is lager dan het tarief voor de Hulp bij het huishouden als 

maatwerkvoorziening in natura (€ 21,60 per uur) en hoger dan het tarief voor een PGB (door 

iemand uit het netwerk van de cliënt zijnde € 16,20 per uur).  

 

De oprichting van de HHT Diensten Thuis heeft geresulteerd in een lichte verschuiving van een 

beroep op de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden naar de HHT Diensten Thuis als 

algemene voorziening. De vermindering in uren van geleverde Hulp bij het huishouden heeft 

niet geleid tot een zelfde toename in uren HHT Diensten Thuis. De HHT Diensten Thuis heeft 

daarmee bijgedragen aan een gedeeltelijk behoud van de werkgelegenheid binnen deze sector. 

 

 

Afwegingen pilot HHT Diensten Thuis 

De pilot HHT Diensten Thuis loopt af op 1 januari 2017. Dat betekent dat het college voor 1 

januari 2017 een besluit moet nemen over de HHT Diensten Thuis. Er zijn twee mogelijkheden: 

 

1) Behouden HHT Diensten Thuis? 

De HHT Diensten Thuis is een algemene voorziening. Een algemene voorziening wordt door of 

in opdracht van de gemeente getroffen en voorziet in activiteiten of leveren van diensten 

gericht op maatschappelijke ondersteuning. De aanwezigheid van een algemene voorziening 

vermindert de inzet van de duurdere maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden en 

bevordert de zelfredzaamheid van mensen met een beperking.  

 

 Willen we het gebruik van de HHT Diensten Thuis verder bevorderen? 

Als ervoor gekozen wordt om de HHT Diensten Thuis in stand te houden dan zijn er een 

aantal mogelijkheden waardoor het gebruik van de HHT Diensten Thuis kan worden 

beïnvloed: 

- Aanpassing van de doelgroep 

Op dit moment kunnen alleen cliënten met een indicatie voor Hulp bij het 

huishouden en mantelzorgers gebruik maken van de HHT Diensten Thuis. Een 

mogelijkheid is om de doelgroep te vergroten en alle cliënten met een individuele 

maatwerkvoorziening op grond van de Wmo (330 cliënten boven op huidige 

doelgroep) gebruik te laten maken van de HHT Diensten Thuis. Verwacht wordt dat 

deze doelgroep door de HHT Diensten Thuis in de toekomst minder snel een beroep 

zal doen op de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden.  
 

Percentage gebruik 
 

Aantal 
cliënten 

Maximum *aantal 
uur Diensten Thuis 
per cliënt per jaar 
(bijdrage cliënt € 5) 

Maximum * aantal 
uur Diensten Thuis 
per cliënt per week 
(bijdrage cliënt € 5) 

100% cliënten huidige doelgroep  330 3 uur 3,5 minuten 

12% huidig gebruik 39 27 uur 30 minuten 

Totaal budget 2017 € 18.500   



 

- Aanpassing van de eigen bijdrage voor de cliënt1  

De bijdrage voor de HHT Diensten Thuis bepaalt de gemeente zelf. De bijdrage is 

maximaal de kostprijs van de voorziening. Met een aanpassing van de hoogte van 

de eigen bijdrage voor de cliënt kan het gebruik gestimuleerd dan wel afgeremd 

worden. Hoe hoger de eigen bijdrage, hoe minder mensen gebruik zullen maken van 

de HHT Diensten Thuis. Het is ook mogelijk om een eigen bijdrage per doelgroep 

vast te leggen. Als voorbeeld een lage bijdrage voor mensen met een inkomen tot 

110% van het sociaal minimum. Het stellen van inkomenseisen is op grond van de 

Wmo niet toegestaan waardoor een eventuele inkomensgrens door op grond van de 

Participatiewet beoordeeld zou moeten worden.  

 

 Nieuwe aanbieders per 2017 ook contracteren voor HHT Diensten Thuis? 

Met ingang van 1 januari 2017 worden nieuwe contracten gesloten met aanbieders voor 

Hulp bij het huishouden. Naast de huidige aanbieder Flexicura worden nog twee 

aanbieders gecontracteerd. Deze aanbieders leveren op dit moment ook HHT Diensten 

Thuis in Uithoorn en/of Diemen. Het contracteren van deze nieuwe aanbieders voor het 

leveren van HHT Diensten Thuis in Ouder-Amstel ligt voor de hand. 

 

 Besteding HHT middelen? 

Willen we de van het Rijk te ontvangen middelen in 2017 ook besteden aan de 

verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers? 

Wat gaan we doen met het restant budget (2015 en 2016) voor de uitvoering van de 

HHT Diensten Thuis? Het ligt voor de hand om de besteding van deze extra Wmo-

middelen ook binnen de Wmo te besteden. Mogelijkheden worden gezien in het 

stimuleren van een bestaande algemene voorzieningen Co’s Kamer (lichte vorm 

dagbesteding) of het ontwikkelen van nieuwe algemene voorzieningen. Dit laatste 

vraagt een langere voorbereidingstijd en is hierdoor niet bepalend voor de keuze of we 

de pilot willen voortzetten of beëindigen.  

 

2) Beëindigen pilot HHT Diensten Thuis? 

Als het college kiest voor het beëindigen van de pilot HHT Diensten Thuis per 1 januari 2017 

moet rekening worden gehouden met een toename van een beroep op de 

maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden. Cliënten die nu gebruik maken van 

huishoudelijke werkzaamheden via de HHT Diensten Thuis zullen bij het wegvallen van de HHT 

Diensten Thuis zich waarschijnlijk wenden tot de traditionele Hulp bij het huishouden. Met als 

gevolg dat de kosten voor Hulp bij het huishouden weer zullen stijgen. Ook het preventieve 

karakter van de HHT Diensten Thuis wordt bij beëindiging teniet gedaan. Voor de beschikbare 

middelen moet een andere besteding bij voorkeur binnen de Wmo worden gezocht.   

 
 
Evaluatiegesprek met aanbieder Flexicura 

Op 28 april 2016 heeft een evaluerend gesprek met Flexicura plaatsgevonden. Flexicura is 

enthousiast over de HHT Diensten Thuis. Flexicura ziet een toenemende belangstelling onder 

clienten met een indicatie voor Hbh en mantelzorgers. Medewerkers van Flexicura promoten de 

HHT Diensten Thuis onder hun clienten voor de uitvoering aanvullende huishoudelijke 

werkzaamheden. Met een uitbreiding van de doelgroep zouden de HHT Diensten Thuis ook 

door andere Wmo-clienten kunnen worden gebruikt. Flexicura zou een uitbreiding van de 

doelgroep dan ook toejuichen. Flexicura zou graag de dienstverlening voortzetten en staat dan 

ook positief tegenover verlenging van het contract en uitbreiding van de doelgroep.   

 

  

                                                           
1 Op 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp in relatie tot de 
eigen bijdrage voor een algemene voorziening. De CRvB spreekt uit dat de eigen bijdrage voor een algemene 
voorziening moet worden opgenomen in de Verordening (delegatie aan het college is niet toegestaan). Dit heeft ook 
effect op de eigen bijdrage voor de HHT Diensten Thuis die nu middels een mandaat van het college bij de cliënt in 
rekening wordt gebracht.  



Conclusie 

Het in stand houden van de HHT Diensten Thuis kost de gemeente weinig inspanning. De 

aanbieder regelt de toegang en de administratieve en financiële administratie. De 

aanwezigheid van een algemene voorziening vermindert de inzet van de duurdere 

maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden en bevordert de zelfredzaamheid van mensen 

met een beperking.  

 

Het voor 2017 beschikbaar gestelde budget vanuit het Rijk is onvoldoende voor de huidige 

gebruikers van de HHT Diensten Thuis. Uitbreiding van de doelgroep lijkt dan ook niet aan de 

orde. Ook het hanteren van inkomensgrenzen voor bepaalde doelgroepen bij de bepaling van 

de te betalen eigen bijdrage vereenvoudigt de uitvoering van de HHT Diensten Thuis niet. Door 

het hanteren van inkomensgrenzen verschuiven de kosten van Wmo naar Participatiewet 

(vestzak/broekzak) doordat onder de Wmo geen inkomensgrenzen mogen worden gebruikt.  

 

Voorgesteld wordt het niet besteedde deel van het budget van 2016 door te schuiven naar 

2017. Een eventueel tekort door het gebruik van de huidige doelgroep kan worden 

opgevangen met deze extra middelen. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid om in 2017 

opnieuw te beoordelen of de hoogte van de eigen bijdrage moet worden bijgesteld op het 

gebruik. Mogelijkheden van innovatie van huidige en nieuwe algemene voorzieningen worden 

na het eerste kwartaal van 2017, als het gebruik door de nieuwe doelgroep bekend is, 

opgepakt.  

 

In verband met de inning van de eigen bijdrage is het noodzakelijk dat ook de hoogte van de 

eigen bijdrage wordt opgenomen in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 

Ouder-Amstel 2015 (zie ook voetnoot). De hoogte van de eigen bijdrage voor algemene 

voorziening zoals de HHT Diensten Thuis is nu opgenomen in het Financieel Besluit (conform 

het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)). Het vaststellen van het 

financieel besluit is een bevoegdheid van het college. Nu de Centrale Raad heeft uitgesproken 

dat het vastleggen van de hoogte van de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen in de 

Verordening Wmo moet worden vastgelegd is het noodzakelijk dat de Verordening wordt 

aangepast. Om gemeenten in dit proces te ondersteunen hebben de VNG, het ministerie van 

VWS en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) een kerngroep opgericht. Begin 

oktober wordt verwacht dat de kerngroep met een advies komt richting gemeenten.  
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel; 

 

gelet op de artikelen 2, 11, derde en vierde lid, 12, tweede lid, 13, tweede lid, 14, vierde lid, 

16, 17, tweede lid, en 21, derde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Ouder-Amstel 2015; 

 

gelet op artikel 11, vierde lid van de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015 

 

besluit vast te stellen het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

Ouder-Amstel 2016 versie II. 

 

 

Artikel 1. Bijdrage voor huishoudelijke hulp toelage (HHT) 

1. Voor de HHT Diensten Thuis is de cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd. 

2. De bijdrage voor HHT Diensten Thuis bedraagt € 5,00 per uur. 

3. Het maximaal in te kopen aantal uren HHT Diensten Thuis per cliënt bedraagt per 4 

weken gemiddeld twee uur per week. 

 

Artikel 2. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

1. De maximale periodebijdrage per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages 

die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 

3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.  

2. De maximale periodebijdrage in de kosten voor een cliënt van 18 jaar en ouder is per 

vier weken:  

a. € 27,80 voor gehuwden en duurzaam samenwonenden indien één van beide de 

pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en zij een gezamenlijk bijdrage 

plichtig inkomen hebben van maximaal € 28.177,00;  

b. € 27,80 voor gehuwden en duurzaam samenwonenden indien beiden de 

pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en zij een gezamenlijk bijdrage plichtig 

inkomen hebben van maximaal € 23.374,00;  

c. € 19,40 voor een ongehuwde die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft 

bereikt en een bijdrage plichtig inkomen heeft van maximaal € 22.486,00;  

d. € 19,40 voor een ongehuwde die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en 

een bijdrage plichtig inkomen heeft van maximaal € 16.887,00.  

3. Indien het inkomen van de cliënt meer bedraagt dan de inkomens genoemd in het 

tweede lid onder a tot en met d dan worden de daar genoemde bedragen verhoogd 

met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en het inkomen 

genoemd in het tweede lid onder a tot en met d. 

4. De hoogte van de bijdrage in de kosten bedraagt nooit meer dan de werkelijke prijs 

van de verleende ondersteuning. Bij hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, 

groepsbegeleiding en kortdurend verblijf is de werkelijke prijs de prijs per eenheid 

maal het aantal door de cliënt afgenomen uren, dagdelen of etmalen. De bij de 

berekening van de eigen bijdrage gehanteerde prijzen bij hulp bij het huishouden, 

individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf zijn: 

 

Tabel 1 

Wmo-maatwerkvoorziening Prijs periode 

1 en 2  

Prijs periode 

3 t/m 13  

Eenheid 

Hulp bij het huishouden niveau 1 € 21,60 € 21,60 uur 

Hulp bij het huishouden niveau 2 € 24,00 € 24,00 uur 

Individuele begeleiding (alle 

categorieën) 

€ 38,40 € 26,10 uur 

Groepsbegeleiding (dagbesteding) 

(alle categorieën) 

€ 30,00 € 22,10 dagdeel 

Kortdurend verblijf € 22,66 € 22,66 etmaal 
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5. Indien de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulpmiddel dat de gemeente huurt van 

een leverancier, dan betaalt de cliënt een eigen bijdrage zolang men het hulpmiddel in 

bruikleen heeft. De bij de berekening van de eigen bijdrage gehanteerde prijzen 

(inclusief btw) bij de door de gemeente gehuurde hulpmiddelen per maand zijn: 

 

Tabel 2 

Soort voorziening Huurprijs 

Beenhakker  

Huurprijs  

Meyra  

Scootmobiel € 63,98 € 70,00 

Driewielfiets volwassenen € 42,65 € 48,65 

Driewielfiets kinderen € 37,32 € 46,39 

Douche-toiletstoel € 14,93 € 18,74 

Douche-toiletstoel in hoogte verstelbaar € 77,84 € 99,41 

Tillift actief € 91,29 € 62,51 

Overig: rolstoelfiets, handbike, hulpaandrijvingen, 

badlift, autostoel, draaiplateau, douchebrancard 

Geoffreerde 

prijs  

Geoffreerde  

prijs 

 

6. Indien de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulpmiddel van maximaal € 500 dat 

door de gemeente is gekocht, zoals een douchekruk, toiletverhoger of badplank, 

betaalt de cliënt de maximale periodebijdrage per vier weken totdat de totale kostprijs 

is voldaan. De kostprijs is het door de uitvoerder gefactureerde bedrag.  

7. Bij woningaanpassingen (zowel in huur- als koopwoning) betaalt de cliënt de maximale 

periodebijdrage totdat de kostprijs is voldaan. De kostprijs is het door de uitvoerder 

gefactureerde bedrag inclusief btw.  

8. Bij pgb’s worden de volgende bedragen gebruikt bij de berekening van de eigen 

bijdrage: 

a. Hulp bij het huishouden niveau 1 en 2: het tarief per uur zoals vermeld in tabel 1 

vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde uren; 

b. Begeleiding individueel: het tarief per uur zoals vermeld in tabel 1 

vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde dagdelen; 

c. Begeleiding groep (dagbesteding): het tarief per dagdeel zoals vermeld in tabel 1 

vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde dagdelen; 

d. Kortdurend verblijf: het tarief per etmaal zoals vermeld in tabel 1 vermenigvuldigd 

met het aantal geïndiceerde dagdelen; 

e. Voorzieningen zoals vermeld onder lid 5: het huurtarief per zorgperiode zoals 

vermeld in tabel 2;  

f. Voorzieningen zoals vermeld in lid 6 en 7: het door de gecontracteerde aanbieder 

geoffreerde tarief. 

 

 

Artikel 3. Persoonsgebonden budget maatschappelijke ondersteuning 

1. De hoogte van een pgb voor een hulpmiddel is ten hoogste de kostprijs van de 

maatwerkvoorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de 

maatwerkvoorziening in natura zou zijn verstrekt blijkens een offerte van een door de 

gemeente gecontracteerde aanbieder. 

2. De tarieven voor een pgb bij hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, 

groepsbegeleiding en kortdurend verblijf bedragen minimaal: 
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Tabel 3 

  
Niet professionele 

ondersteuner (75%) 

Professionele 

ondersteuner 
Eenheid 

Hulp bij het huishouden    

Niveau 1 € 16,20 € 21,60 uur 

Niveau 2 € 18,00 € 24,00 uur 

    

Individuele begeleiding      

Licht € 28,80 € 38,40 uur 

Midden € 32,85 € 43,80 uur 

Zwaar € 45,00 € 60,00 uur 

    

Kortdurend verblijf € 17,00 € 22,66 etmaal 

    

Groepsbegeleiding     

Licht € 22,50 € 30,00 dagdeel 

Midden € 33,75 € 45,00 dagdeel 

Zwaar € 36,75 € 49,00 dagdeel 

Vervoer € 5,25 € 7,00 Per retourrit 

Vervoer met rolstoel € 13,73 € 18,30 Per retourrit  

 

4. Een professionele Wmo-ondersteuner: 

 Beschikt over inschrijving bij de Kamer van Koophandel; 

 Beschikt over een relevante opleiding; 

 Verleent de ondersteuning beroepsmatig; 

 Staat geregistreerd bij een beroepsorganisatie. 

6. Een niet professionele ondersteuner is iemand die niet voldoet aan de eisen voor een 

professionele ondersteuner. 

7. Een pgb-houder is vrij in het inkopen van ondersteuning tegen een hoger tarief dan het 

gemeentelijke tarief bij een professionele ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen. 

Hierbij geldt echter dat het uit te betalen bedrag maximaal 125% van het gemeentelijk 

tarief bedraagt.  

8. Beheer van het pgb is niet toegestaan door een professionele aanbieder die ook 

ondersteuning levert aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in de eerste tot 

en met de derde graad.  

9. Per soort pgb kan aanspraak worden gemaakt op een vrij-besteedbaar bedrag van € 250 

per jaar. De hoogte van het budget wijzigt hierdoor niet. Over het vrij-besteedbare deel 

van het budget is geen verantwoording noodzakelijk.  

10. Indien een pgb wordt aangevraagd voor een voorziening waarvoor geen tarief is 

vastgesteld heeft het college de bevoegdheid om alsnog een tarief vast te stellen. 
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Artikel 4. Persoonsgebonden budget Jeugdhulp 

1. De hoogte van een pgb voor een professionele ondersteuner bedraagt ten hoogste: 

 

Zorgcategorie Individuele voorziening Huidig 

tarief  

Nieuw 

tarief  

Eenheid 

Begeleiding 

individueel 

Begeleiding individueel 

licht 

 

 

€ 35,84 

€ 44,04 uur 

Begeleiding individueel 

midden 

€ 47,17 uur 

Begeleiding individueel 

zwaar 

€ 70,28 uur 

Begeleiding 

groep 

Dagactiviteit licht  

 

€ 44,30 

€ 42,87 dagdeel 

Dagactiviteit midden 

 

€ 53,91 dagdeel 

Dagactiviteit zwaar 

 

€ 78,00 dagdeel 

Vervoer dagactiviteit 

 

€ 5,33 € 10,00 dag 

Persoonlijke 

verzorging 

Persoonlijke verzorging € 27,02 € 40,86 uur 

Kortdurend 

verblijf 

(logeren) 

Kortdurend verblijf 

(logeren) 

€ 101,00 € 200,00 Etmaal 

Ambulante 

Jeugdzorg 

Ambulante Jeugdzorg HBO 

niveau 

€ 60,64 € 60,64 uur 

Ambulante Jeugdzorg WO 

niveau 

€ 114,08 € 114,08 uur 

 

Generalistische 

basis GGZ 

Generalistische basis GGZ € 84,01 € 84,01 uur 

Specialistische 

GGZ 

Specialistische GGZ € 93,47 € 93,47 uur 

  

3. De hoogte van een pgb voor jeugdhulp door een niet professionele ondersteuner bedraagt 

ten hoogste € 23,-- per uur; 

4. De hoogte van een pgb voor begeleiding groep zonder vervoer door een niet professionele 

ondersteuner bedraagt ten hoogste € 23,-- per dagdeel; 

5. De hoogte van een pgb voor begeleiding groep met vervoer door een niet professionele 

ondersteuner bedraagt ten hoogste € 28,-- per dagdeel;  

6. Een professionele Jeugd-ondersteuner:  

 Voldoet aan de norm van verantwoorde hulp; 

 Heeft de verplichting om professionals in te zetten die geregistreerd staan in een 

beroepsregister1; 

 Gebruikt een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde 

hulp; 

 Houdt er een systematische kwaliteitsbewaking op na; 

 Heeft de verplichting om professionals in te zetten die beschikken over een Verklaring 

omtrent gedrag (VOG); 

 Gebruikt de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 Heeft de plicht calamiteiten en geweld te melden; 

 Heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 

taak uit te oefenen. 

7. Een niet professionele ondersteuner is iemand die niet voldoet aan de eisen voor een 

professionele ondersteuner.  

 

                                                
1
 Met de registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd voldoet de professionele ondersteuner aan deze eis. 
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8. Een niet professionele ondersteuner: 

 a. Beschikt over een VOG. 

 b.  Is verplicht bij (een vermoeden van) Huiselijk Geweld en Kindermishandeling contact 

op te nemen met Veilig Thuis voor advies of het doen van een melding. 

9. Een pgb-houder is vrij in het inkopen van ondersteuning tegen een hoger tarief dan het 

gemeentelijke tarief bij een professionele ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen. 

Hierbij geldt echter dat het uit te betalen bedrag maximaal 125% van het gemeentelijk 

tarief bedraagt.  

10. Beheer van het pgb is niet toegestaan door een professionele aanbieder die ook 

ondersteuning levert aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in de eerste tot 

en met de derde graad.  

11. Per soort pgb kan aanspraak worden gemaakt op een vrij-besteedbaar bedrag van € 250 

per jaar. De hoogte van het budget wijzigt hierdoor niet. Over het vrij-besteedbare deel 

van het budget is geen verantwoording noodzakelijk.  

12. Indien een pgb wordt aangevraagd voor een voorziening waarvoor geen tarief is 

vastgesteld heeft het college de bevoegdheid om alsnog een tarief vast te stellen. 

 

Artikel 5. Financiële tegemoetkomingen meerkosten 

1. De tegemoetkomingen zijn:         

a. gebruik eigen auto      € 1.166,96 per jaar 

b. gebruik bruikleenauto     € 1.054,28 per jaar 

c. individuele taxikosten     € 1.166,96 per jaar 

d. individuele rolstoeltaxikosten    € 2.399,31 per jaar 

e. verhuiskosten alleenstaande     € 1.647,82 per jaar 

f. verhuiskosten 2 persoonshuishouden   € 2.193,08 per jaar 

g. verhuiskosten per inwonend kind    € 276,65 per jaar 

h. aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening  € 2.872,13 per drie jaar 

 
Artikel 6. Indexering 

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van dit financieel besluit geldende 

bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer voor de 

gezinsconsumptie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De in artikel 2, tabel 2 

genoemde huurprijzen voor hulpmiddelen worden per 1 april van ieder kalenderjaar  

geïndexeerd. 

 
Artikel 7. Overgangsrecht 

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 juli 2016 worden afgehandeld krachtens het Financieel 

besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ouder-Amstel 2016.  

 
Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp Ouder-Amstel 2016 versie II 

 

Toelichting op onderdeel: 

Artikel 2, lid 5 

De genoemde prijzen bij hulp bij het huishouden en kortdurend verblijf zijn de prijzen van de 

goedkoopste aanbieders, waarmee voor 2016 een contract is afgesloten voor de levering van 

hulp bij het huishouden en kortdurende verblijf in natura. De genoemde prijzen bij individuele 

begeleiding en groepsbegeleiding zijn vanaf periode 3 lager dan de feitelijke kostprijzen. De 

genoemde prijzen voor periode 3 t/m 13 liggen tussen de prijs die het CAK in 2015 hanteerde 

voor de berekening van de eigen bijdrage (€ 14,20 per uur of per dagdeel) en de feitelijke 

prijzen in. Dit om te voorkomen dat hogere inkomens met een zeer sterke stijging van de 

betalen eigen bijdrage worden geconfronteerd. Vanwege de administratieve verwerking bij 

het CAK kunnen de lagere prijzen niet al vanaf periode 1 worden toegepast bij de berekening 

van de eigen bijdrage. De intentie is om vanaf 2017 wel de feitelijke kostprijzen te gaan 

hanteren bij de berekening van de eigen bijdrage.  



2.g Vierde Nieuwsbrief 2016 (ter bespreking in de beeldvorming op verzoek van het CDA)

1 Vierde Nieuwsbrief 2016 

       
 

      Begroting 2016 

 1 

Nummer 4, november 2016 
 

Inleiding 
In deze vierde en laatste nieuwsbrief bij de 

begroting 2016 wordt u onder meer geïnfor-
meerd over een aantal ontwikkelingen binnen 

het sociaal domein en de voortgang van ver-
schillende speerpunten, zoals de Amstelbrug, 

het erfgoedbeleid en het toerisme. In de 

nieuwsbrieven wordt voortaan geen agenda 
meer getoond, terwijl het financiële overzicht 

is toegevoegd aan - en wordt toegelicht in een 
apart raadsvoorstel, waarin ook de begro-

tingswijzigingen zijn opgenomen. 
 

Sociaal Domein 

Na analyse van de beschikbare cijfers in het 
Sociaal Domein komen wij tot de conclusie dat 

opwaartse en neerwaartse bijstellingen binnen 

het sociaal domein elkaar in evenwicht hou-
den. Net als in 2015 zien wij onderschrijdingen 

van het budget in de Wmo. Ook zien en ver-
wachten wij overschrijdingen in de Jeugdzorg. 

Met betrekking tot de re-integratiebudgetten is 
de verwachting dat wij met de geplande bud-

getten uitkomen. Zoals eerder aangegeven 
zitten de grootste financiële onzekerheden en 

risico’s in de Jeugdzorg. De belangrijkste oor-

zaken zijn: 
 Proces van facturering en inzicht in ver-

plichtingen is nog niet optimaal. Dit is een 
gemeente overstijgend probleem. Goed in-

zicht in de financiële stand van zaken op 
dit moment is daardoor onvoldoende mo-

gelijk. 

 Regionaal is besloten om het budgetpla-

fond voor jeugdzorginstellingen te verho-
gen met € 5.000.000. Hiermee wordt voor-

komen dat er lange wachtlijsten ontstaan 
voor acute zorgvragen, terwijl crisissitua-

ties door instellingen opgepakt kunnen 
worden. 

 Recent zijn er enkele nieuwe dure jeugd-
zorgaanvragen afkomstig uit onze gemeen-

te. 
 

Wmo 
Wmo-hulpmiddelen 

De aanspraak op de Wmo-hulpmiddelen in 
2016 is tot nu toe lager dan geraamd. Wij stel-

len dan ook voor om de raming voor 2016 
naar beneden bij te stellen. Op basis van de 

uitgaven tot nu toe zijn de te verwachten uit-
gaven voor: 

 rolstoelvoorzieningen  € 50.000 

(€ 10.000 lager),  
 vervoersvoorzieningen  € 65.000 

(€ 15.000 lager),  
 woningaanpassingen  € 60.000 

(€ 20.000 lager).  
 

Hulp bij het huishouden  

Uitgaven in 2016 zijn lager dan verwacht. Op 

basis van het in 2015 vastgestelde beleid zijn 
indicaties naar beneden bijgesteld. Er is min-

der beroep op de maatwerkvoorziening Hulp 
bij het huishouden gedaan. De ingezette uren 

Hulp bij het huishouden zijn minder dan ver-
wacht. Wij stellen voor om het budget met 

€ 50.000 af te ramen. 
 

Huishoudelijke Hulp Toelage  

In 2016 zijn in toenemende mate dienstenche-
ques “HHT Diensten Thuis” verstrekt. De uit-

gaven blijven echter ver achter bij de beschik-
bare middelen. Wij verwachten dat de uitga-

ven in 2016 uitkomen op € 30.000. Daarom 
stellen wij voor om de raming voor 2016 met 

€ 65.000 naar beneden bij te stellen. 
In 2017 zijn de afgeraamde middelen weer 

nodig om ons beleid op HHT uit te voeren, 

omdat de rijksbijdrage aan deze middelen vol-
gend jaar aanzienlijk minder is. 
 

Wmo vervoer 
De kosten voor het Wmo taxivervoer vallen 

hoger uit dan geraamd. Door hogere tarieven 
in 2016 en toename van het aantal ritten zijn 

de kosten in 2016 hoger dan verwacht. Het 
budget moet dan ook verhoogd worden met 

€ 25.000 tot in totaal € 275.000. 

Per 1 augustus 2016 is een nieuw contract met 
vervoerder Munckhof voor het Wmo taxiver-

voer van kracht. De effecten van de besparing 
als gevolg van het nieuwe contract zijn in 2016 

minder groot dan verwacht, dit mede door een 
toename van het aantal ritten.  
 

Subsidie MEE Amstel en Zaan 

MEE Amstel en Zaan ontvangt subsidie voor de 
uitvoering van de wettelijke cliëntondersteu-

ning.  
Op basis van de huidige ingezette uren wordt 

verwacht dat het budget met € 10.000 wordt 
overschreden. 
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Totaal begrotingsbijstelling Wmo 

Met nog wat kleinere aanpassingen komt het 
totaal van de Wmo in de begroting neer op een 

neerwaartse bijstelling van € 148.000. 
 

Jeugdzorg 

Aanpassing budgetplafond regio 
In de Jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland/ 

Zaanstreek-Waterland, waar Ouder-Amstel 
deel van uitmaakt, is een aantal knelpunten 

vastgesteld met als gevolg dat er vertraging 

ontstaat in de keten van Jeugdzorg. De ge-
meenten hebben in overleg met de Jeugdzorg-

aanbieders de knelpunten geanalyseerd. De 
belangrijkste twee conclusies zijn dat de ver-

traging ontstaat door de moeizame uitstroom 
vanuit de zware jeugdhulp en dat de aard van 

de problematiek van de verwezen jongeren 
aanzienlijk zwaarder is dan voorheen. Een 

aantal instellingen heeft aangegeven nu al aan 

het budgetplafond te zitten. Dit betekent dat 
er financiële risico’s ontstaan voor de instellin-

gen. De gevolgen zijn ongewenst en vragen 
om snelle maatregelen van zowel gemeenten 

als instellingen. De Amsterdam-
Amstellandgemeenten zijn derhalve akkoord 

gegaan om het budgetplafond voor een aantal 
instellingen in totaal te verhogen met 

€ 5.250.000. 

 
Financiële stand van zaken jeugd 

Zoals al vermeld bij de financiële stand van 
zaken voor het sociaal domein verwachten wij 

aan het eind van het jaar op de jeugdzorg een 
overschrijding op zowel het AWBZ deel als het 

GGZ deel van de jeugdzorg. De voornaamste 

oorzaken zijn een grotere vraag naar indivi-
duele begeleiding en enkele dure klinische tra-

jecten in de GGZ. In totaal wordt de begroting 
voor Jeugdzorg aangepast met een ophoging 

van € 148.000. 
 

Minimabeleid 

Bij het opstellen van de begroting zijn wij uit-
gegaan van ongeveer 100 inwoners die ge-

bruik maken van de regeling collectieve verze-

kering in het kader van het minimabeleid. In-
middels kunnen wij vaststellen dat regeling 

succesvol is en dat er door 119 inwoners ge-
bruik van is gemaakt. Dit betekent dat het be-

rekende budget ontoereikend is en dat er 
€ 20.000 extra nodig is om de kosten te dek-

ken. Tevens wordt er een analyse gemaakt of 
er voor volgend jaar aanpassingen moeten 

komen in de regeling om binnen de begrote 

budgetten te blijven. 
 

Voor en Vroegschoolse Educatie 

Momenteel wordt in samenwerking met de 
kinderdagverblijven en scholen een VVE-

uitvoeringsplan 2016-2017 opgesteld. De mid-
delen voor het onderwijsachterstandenbeleid 

worden volgens dit plan onder meer ingezet 

voor de verbetering van de toeleiding naar de 
kinderopvang. Dit is in lijn met de ambitie om 

100% van de doelgroepkinderen te plaatsen 
op een voorschoolse voorziening. Daarvoor is 

nodig dat de huidige aanmeldprocedure wordt 
vereenvoudigd en aangepast. 

Naast het verbeteren van de toeleiding wordt 

aandacht besteed aan ouderbetrokkenheid 
door middel van een VVE-thuis programma.  

De gemeente de blijft verdere professionalise-
ring van de pedagogisch medewerkers met 

betrekking tot voorschoolse educatie subsidi-
eren. 
 

Onderwijshuisvesting 
Het gebouw aan de Koningin Wilhelminalaan is 

in bruikleen bij de Onderwijsgroep Amstelland 

voor Het Kofschip. Het schoolbestuur is volle-
dig verantwoordelijk voor beheer, exploitatie 

en onderhoud van het gebouw. De gemeente 
heeft hiermee nu geen enkele bemoeienis en 

verantwoordelijkheid. De bruikleenovereen-
komst met de Onderwijsgroep Amstelland is 

per 1 september 2016 afgelopen. Als het con-
tract niet verlengd wordt is de gemeente weer 

verantwoordelijk voor het onderhoud. Het 

schoolbestuur heeft aangegeven in principe 
wel mogelijkheden te zien om het beheer, ex-

ploitatie en onderhoud van het gehele gebouw 
van de gemeente over te nemen nu er een 

start is gemaakt met het onderzoek naar 
nieuwbouw voor het Kofschip en de Amstel-

school. De gemeente moet bijdragen in de 
kosten van achterstallig groot onderhoud.  

Volgens berekeningen van de Onderwijsgroep 

Amstelland is € 65.000 nodig voor opknappen 
van achterstallig onderhoud. Het voorstel is dat 

de gemeente eenmalig € 45.000 gaat bijdra-
gen aan deze onderhoudskosten. 
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Opbrengsten Dorpshuis  

De huuropbrengsten van het Dorpshuis voor 
de verhuur aan de OBA en Coherente zijn 

€ 14.000 lager dan in de begroting 2016 is 
opgenomen. In begroting 2016 is nog uitge-

gaan van het oude Dorpshuis, waarin de ruim-
ten voor de bibliotheek en Coherente groter 

waren en dus meer huur opbrachten. 
In de exploitatieopzet voor het nieuwe Dorps-

huis is wel al rekening gehouden met de lagere 

huuropbrengst. De aanpassing heeft dus geen 
effect op de exploitatie van het Dorpshuis 
 

Amstelbrug 
Besloten is om de nieuwe brug in 2018 gefa-

seerd te bouwen. Dit betekent dat gemotori-
seerd verkeer van de brug gebruik kan blijven 

maken tijdens de bouw.  
Vanaf half oktober tot begin november 2016 

zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 

aan de huidige brug Ouderkerk zodat men ge-
bruik kan blijven maken van de huidige brug. 

Voor de bouw van de nieuwe brug zijn door de 
provincie bij betrokken partijen eisen en wen-

sen verzameld.  
Deze worden door provincie, gemeenten Am-

stelveen en Ouder-Amstel gevalideerd en ver-
werkt in aanbestedingsstukken. 
 

‘t Kampje 

De onderzoeken zijn in oktober gestart naar de 
archeologische waarden van het gebied, naar 

verkeer en parkeren en naar mogelijke (nieu-
we) functies, die passen in het gebied.  

Bewoners, eigenaren en gebruikers in de direc-

te omgeving van ‘t Kampje zijn in een bijeen-
komst geïnformeerd.  

De verwachting is dat de onderzoeken medio 
november worden afgerond.  

Daarna volgt een stedenbouwkundig onder-
zoek. 

 
Erfgoedbeleid 

Na vaststelling van het erfgoedbeleid door de 

gemeenteraad  is gestart met onderzoek naar 
mogelijkheden voor aanvullende financiële re-

gelingen voor eigenaren van gemeentelijke 
monumenten. Het proces van aanwijzing en 

advisering door de erfgoedcommissie is be-
sproken met de werkgroep cultureel erfgoed 

en wordt in een memo aan de raad voorge-
legd.  
 

Toerisme 

Het platform toerisme heeft input gegeven 
voor de toeristische kaart. Op dit moment 

wordt hieraan gewerkt door een reclamebu-
reau. Met hen en de stichting BIZ is een plan-

ning afgesproken met als doel de kaart uiterlijk 
1 april 2017 gereed te hebben voor versprei-

ding. Dat valt samen met andere initiatieven 
van ondernemers zoals bijvoorbeeld de start 

van de ‘Greenline’, een busverbinding van Am-

sterdam met het Amstelland. In november 
wordt de pilot van de bootverbinding tussen 

Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel ge-
evalueerd.  
 

Parkeren 

Er zijn meer inkomsten gegenereerd met het 
uitgeven van parkeervergunningen. Deze post 

kan worden verhoogd met € 38.000.  
De verwachte opbrengsten van de parkeerme-

ters komen dit jaar iets hoger uit dan ge-
raamd, namelijk € 40.000.  
 

Voor ontheffingen blauwe zone was een hoog 
bedrag geraamd omdat de verwachting was 

dat de ontheffingen vernieuwd zouden worden. 

Omdat de geldigheid van de ontheffingen is 
verlengd, blijven de inkomsten achter op de 

raming. Het budget kan worden verminderd 
met € 12.000. 
 

De kosten voor betaald parkeren vallen iets 
hoger uit. In de begroting was geen rekening 

gehouden met een auto voor de handhavers. 

Een deel van de kosten van de evaluatie van 
betaald parkeren, die in 2015 is uitgevoerd, is 

ten laste gebracht van 2016. Het budget moet 
met € 20.000 worden opgehoogd. 
 

Bestemmingsplannen 
Bestemmingsplan De Ronde Hoep 

Op 26 oktober 2016 heeft de Commissie Ad-
vies en Bijstand van het waterschap positief 

geadviseerd aan het dagelijks bestuur van het 

waterschap over de startnotitie De Ronde 
Hoep. Als het dagelijks bestuur de notitie defi-

nitief heeft vastgesteld, kunnen de procedure 
om te komen tot vaststelling van het bestem-

mingsplan en het MER-proces worden herstart. 
Er moet wel nog worden bezien of er sprake is 

van onderzoeksresultaten die mogelijk verou-



       
 

      Begroting 2016 

 4 

derd zijn als onderlegger voor de MER. Daarbij 

worden ook de onderzoeksresultaten betrok-
ken die Waternet in haar nadere studies meer 

in detail heeft uitgezocht. Het waterschap gaat 
na vaststelling van de startnotitie verder met 

het opstellen van het projectplan. De planvor-
ming en voorbereidingsfase zijn afgerond als 

het projectplan definitief is en de vergunningen 
voor de benodigde werken zijn verkregen.  

De afronding van het projectplan loopt parallel 

aan het proces van het bestemmingsplan, dat 
wij opstellen. 

Omdat het opstellen van het bestemmingsplan 
De Ronde Hoep nog niet is gestart, kan de 

post bestemmingsplannen met € 10.000 wor-
den verlaagd. 
 

Duurzaamheid 
De provincie Noord-Holland heeft subsidie toe-

gezegd in het kader van Zonnestroom maat-

schappelijke vastgoed 2015-I voor het plaat-
sen van zonnepanelen op de gemeentelijke 

gebouwen. In totaal gaat het om een bedrag 
van € 42.000. 
 

Energiebesparende maatregelen 
In het kader van het Project Subsidie Duurza-

me Energiemaatregelen Amstelland-

Meerlanden 2013-2016 zijn nog veel subsidie-
aanvragen ingekomen en afgehandeld. De to-

taal verleende subsidiebedragen wijken af van 
de raming. Dat komt doordat van tevoren niet 

bekend was hoeveel inwoners subsidie zouden 
aanvragen en voor welke onderdelen. 
 

Energie Estafette 

“Energie Estafette” is een subsidieregeling, die 
valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. Energie Estafette helpt sportvere-
nigingen om energieneutraal te worden. De 

sportverenigingen doen onderzoek naar moge-
lijkheden voor energiebesparing en duurzame 

energieopwekking om zo effectief de gebou-
wen en velden te kunnen verduurzamen. De 

onderzoeken kosten € 5300 en zijn betaald uit 

de reserve collegeprogramma. De verenigin-
gen gaan zelf verder met het advies, al dan 

niet ondersteund door Energie Estafette. 
 

Bouwleges 

In 2015 is op basis van binnengekomen ver-
gunningaanvragen eind 2015 een "nog te ont-

vangen post" op de balans opgevoerd van 
€ 240.000. Dit bedrag is in 2016 weliswaar 

ontvangen, maar het is ten onrechte in de 

prognoses voor 2016 meegeteld als opbreng-
sten ten gunste van 2016. In de eerste 

nieuwsbrief had dit al gecorrigeerd moeten 
worden. Omdat wij verwachten dat vanuit de 

reguliere (kleinere) bouwaanvragen dit “te-
kort” niet wordt goedgemaakt, stellen wij voor 

om € 240.000 af te ramen. 
 

Overige leges 
De opbrengsten van overige leges (met name 

APV vergunningen) blijven € 50.000 achter bij 
de raming. De oorzaak hiervan moet nog na-

der worden geanalyseerd en daarmee ook of 
deze vermindering structureel dan wel een in-

cidenteel is. 
 

Amstel Business Park 

Het opstellen en in procedure brengen van de 
ruimtelijk-economische visie wacht op de uit-

komst van het onderzoek van de woonboten 
en de besluitvorming daarover. Eind 2016 wil-

len wij in gesprek gaan met uw raad over de 
uitkomst van het onderzoek. In het eerste 

kwartaal van 2017 gaan wij dan het gesprek 
aan met de woonbootbewoners. 

 

Dorpshart Duivendrecht 
Gebleken is dat er geen budget meer over is 

van de bouw van het Dorpshuis, waardoor er 
geen geld beschikbaar is om de aanpak van de 

gevel te financieren. Daarvoor zal een apart 
voorstel worden gemaakt.  

Het schoonmaken van de gevel en de schil-
derwerkzaamheden kunnen betaald worden uit 

het onderhoudsbudget. 
 

De herinrichting van het Dorpsplein is binnen 
het budget afgerond. Naar verwachting zijn er 

aan de Waddenlandweg nog aanvullende 
werkzaamheden nodig in verband met de con-

tainers en de laad- en losplaats. Omdat de ex-
tra werkzaamheden, als gevolg van advies van 

de verkeerscommissie, duurder uitvallen dan 
verwacht, is niet zeker of de aanvullende 

werkzaamheden aan de Waddenlandweg gefi-

nancierd kunnen worden uit bestaand budget. 
 

Voor de woningbouw in het Zonnehofgebied-

wordt een andere vergunningprocedure voor-
gesteld. Dit heeft te maken met wijzigingen in 

het bouwplan als gevolg van ontwikkelingen in 
de zorgsector. Dat betekent dat de bouw ver-
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traging oploopt. Met de ontwikkelaar wordt 

gekeken wat een mogelijke planning kan zijn. 
Daarover wordt u nader geïnformeerd.  
 

Over de inrichting van de buitenruimte zijn wij 
in gesprek met inwoners en de scholen. Het 

doel is te komen tot een gezamenlijk voorstel. 
Als dat nodig blijkt, wordt het definitieve in-

richtingsplan aangepast en opnieuw vastge-
steld. 

De uitkomst van het overleg en eventuele wij-

zigingen in het inrichtingsplan worden met u 
gecommuniceerd. 
 

De Nieuwe Kern 
De grondeigenaren hebben in het gezamenlijk 

overleg tot aan de zomer doorgewerkt aan een 
stedenbouwkundige en financiële analyse. De-

ze analyse wordt komend half jaar verder uit-

gewerkt en vormt de basis voor het opstellen 
van de structuurvisie. Dit is geborgd in een 

intentieovereenkomst, die in het laatste kwar-
taal van 2016 is ondertekend. In de intentie-

overeenkomst is tevens commitment uitge-
sproken om De Nieuwe Kern tot ontwikkeling 

te brengen en hiervoor een samenwerkings-
overeenkomst voor te bereiden. Er zijn afspra-

ken gemaakt over de verdeling van kosten 

voor de eerste helft 2017. Hierdoor blijven de 
investeringen voor de gemeente beperkt.  

Het opstellen van de structuurvisie wordt op-
gepakt na het sluiten van de samenwerkings-

overeenkomst. 
 

 

 

Huisvuilinzameling 

Oud papier 
De inzameling van oud papier in de gemeente 

heeft niet het resultaat opgeleverd waarop ge-
rekend was. Er is helaas een kleinere hoeveel-

heid binnengekomen. Daarnaast is de wereld-
handelsprijs voor oud papier, die afhankelijk is 

van marktinvloeden, de laatste tijd naar bene-
den gegaan. De inkomsten uit oud papier ko-

men daardoor € 25.000 lager uit. 
 

Ondergrondse containers 
In de begroting is € 25.000 opgenomen voor 

het onderhoud van de ondergrondse contai-
ners. Het onderhoud dat tot nu toe diende te 

worden verricht was beperkt van omvang en 
bleek in de praktijk nog uitgevoerd te kunnen 

worden onder de afspraken over de garantie 
van de containers. Het voor het (reguliere) 

onderhoud gereserveerde budget hoeft dus 

niet aangesproken te worden. 
 

Ongediertebestrijding 

In 2016 zijn weinig meldingen binnengekomen 
voor ongediertebestrijding. Daarnaast is de 

mollenbestrijding dit jaar uitgevoerd door een 
eigen buitendienstmedewerker in plaats van 

een specialistisch bedrijf. Als gevolg daarvan 

wordt het in de begroting gereserveerde be-
drag van € 10.000 niet uitgegeven. 
 

Blijvend inzetten op de veranderende sa-
menleving 

In 2016 is gestart met de uitvoering van de 
visie “Samen maken we Ouder-Amstel”.  

Veel beleidsonderwerpen, zoals Onderwijsbe-

leid, Evenementenbeleid, de Woonvisie, Cultu-
reel Erfgoed en de Algemene Plaatselijke Ver-

ordening zijn dit jaar tot stand gekomen door 
meedenken en meepraten van inwoners van 

Ouder-Amstel. Hiermee leggen we verbinding 
met de inwoners van Ouder-Amstel. Daarnaast 

wordt nagedacht over het organiseren van 
netwerkbijeenkomsten voor organisaties.  

Het leggen van verbinding met de kwetsbaren 

in onze samenleving is nog steeds een punt 
van aandacht.  
 

Deregulering en handhaving 
In het vierde kwartaal van 2016 wordt, naar 

verwachting, de Algemene Plaatselijke Veror-
dening vastgesteld waarin, mede dankzij het 

meedenken van inwoners, minder regels wor-
den opgenomen. Hierdoor kunnen we alleen 

noodzakelijke regels handhaven. 
 

Belangrijkste Risico’s 
Projecten 

Door de veranderde regelgeving van het BBV 
zijn er strengere regels rond het activeren van 

(voorbereidings)kosten voor projecten. Deze 
kosten zijn tot op heden geactiveerd met als 

doel deze op een later moment bij derden in 

rekening te brengen respectievelijk te dekken 
uit projectinkomsten. Het BBV 2016 beperkt 

deze activering indien er nog geen overeen-
komst is gesloten met een derde tot verreke-

ning van deze kosten. De komende maanden 
wordt een en ander geanalyseerd en zal een 

voorstel worden gedaan op welke wijze dit 
structureel op te lossen. 
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Accountantskosten 

De kosten van de accountant over het contro-
lejaar zijn hoger dan geraamd. Hierover vindt 

overleg plaats met de accountant.  
De uitkomst hiervan was ten tijde van de tot-

standkoming van deze Nieuwsbrief nog niet 
bekend. 
 

BTW/BCF 
Er lopen nog onderzoeken naar de belastbaar-

heid van de lasten van Duo+ en de aanpassing 

van het zogenaamde mengpercentage, van 
toepassing op de BTW (wel/niet compensabele 

BTS) voor Ouder-Amstel. De omvang hiervan 
is per saldo nog niet bekend. 

Een eventueel (structureel) nadeel wordt be-
trokken bij de 1e Nieuwsbrief 2017. 
 

Effecten septembercirculaire 

Op basis van de septembercirculaire 2016 
verwachten wij dat de algemene uitkering 

stijgt in de periode 2016 tot 2020. De stijging 
wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt 

door de plannen van het Rijk om haar uitgaven 
te verhogen. Daarnaast zien wij dat de inkom-

sten voor de decentralisaties flink dalen.  
Inmiddels heeft het IMF gemeld dat de ge-

schatte groei van de Nederlandse economie te 

optimistisch is.  
Het kabinet gaat vanaf 2017 structureel 

€ 100.000.000 beschikbaar stellen voor be-
strijding van de gevolgen van armoede onder 

kinderen. De middelen zullen grotendeels aan 
gemeenten beschikbaar worden gesteld, nadat 

er bestuurlijke afspraken met de VNG zijn ge-

maakt. De exacte omvang en verdeling wordt 

in de decembercirculaire 2016 verwacht.  
In de tabel hebben wij de ontwikkelingen van 

de algemene uitkering in beeld gebracht die 
betrekking hebben op de septembercirculaire 

2016 en de gevolgen daarvan voor Ouder-
Amstel. 
 

 
 

1. Decentralisaties 

De effecten van de decentralisaties hebben te 
maken met verkeerde veronderstellingen in de 

budgettoedeling per 1 januari 2015. In totali-
teit gaat het om een neerwaartse bijstelling 

van de integratie-uitkering Sociaal domein, 

onderdeel Wmo 2015, met € 179.000.000 in 
2017, aflopend tot € 159.000.000 structureel 

in 2021. Voor het onderdeel Jeugd gaat het om 
€ 47.000.000 in 2017, aflopend tot 

€ 17.000.000 structureel in 2021. Voor het 
jaar 2016 is de bijstelling vrijwel nihil. 
 

2. Accres/uitkeringsfactor 

De stijging van de algemene uitkering wordt 
dit keer sterk beïnvloed door de ontwikkeling 

van de rijksuitgaven in combinatie met het 
systeem van ‘samen de trap op en samen de 

trap af’. Het accres 2016 is voordeliger. Ten 
opzichte van de meicirculaire 2016 wordt er 

door het Rijk € 88.000.000 meer beschikbaar 
gesteld. Deze toename werkt structureel door. 

Daarnaast is ook het uitkeringsjaar 2017 posi-

tiever, € 118.000.000. De circulaire meldt ex-
tra uitgaven voor defensie, veiligheid, zorg, 

onderwijs en armoedebestrijding. De grote 
afwijking in positieve zin komt echter in de 

meerjarenraming, vanaf 2018. Dit is het ge-
volg van het verwerken van de middellange 

termijn raming (MLT) van het Centraal Plan 
Bureau (CPB). In de meicirculaire 2016 ging 

die niet verder dan de huidige kabinetsperiode, 

dus tot en met 2017. Met ingang van deze 
septembercirculaire gaat dat ook verder voor 

de jaren erna. Dat leidt in de jaren 2018–2021 
tot een toename van € 589.000.000. 
 

Asielinstroom 
In de uitwerking tussen Rijk en VNG is beslo-

ten het partieel effect (accres) toe te voegen 
aan een decentralisatie-uitkering, waarna ge-

meenten een bedrag per een in die gemeente 

geplaatste vergunninghouder ontvangen. In de 
meicirculaire heeft een verlaging voor asielin-

stroom plaatsgevonden. In deze circulaire is de 
aangekondigde decentrale uitkering in 2016 

beschikbaar gesteld.

 



4.b Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda

1 Openstaande toezeggingen college 

Openstaande toezeggingen college gemeente Ouder-Amstel 

Nummer Datum Fractie Toezegging Status Portefeuille-

houder 

Deadline Afge-

handeld 

15/01 Cie 

Jaarrek 

25/6/15 

D66 Memo over de ervaringen in het 

eerste jaar met de 

combinatiefunctionarissen 

toesturen. 

De notitie is 

toegestuurd. 

Korrel - Ja 

15/11 Cie 

Ruimte 

10/9/15 

PvdA Schriftelijk beantwoorden of bij 

het afbreken van het huisje aan 

het Eliëzerpad asbest is 

vrijgekomen. 

Ja, er heeft 

asbestsanering 

plaatsgevonden. 

Terugkoppeling vindt 

nu plaats, via deze 

toezeggingenlijst. 

Korrel - Ja 

15/12 Cie 

Ruimte 

10/9/15 

OAA Nagaan of er verschillen zitten 

tussen de tekening die eerder bij 

het hekwerk aan de Pieter 

Braaijweg zat en de tekening die 

nu ter inzage ligt, ook in relatie 

tot de gemaakte afspraken, en 

hier schriftelijk op terugkomen. 

Dit is teruggekoppeld. 

Dit is niet het geval. 

Korrel - Ja 

15/14 Cie B&B 

17/9/15 

PvdA Een overzicht van de betrokken 

partijen bij het Beleidsplan Wmo 

2015 t/m 2018 aan de raad 

verstrekken, liefst in een 

procesplaatje. 

Op 16 november 2016 

met het postoverzicht 

verzonden. 

Korrel - Ja 

15/18 Cie B&B 

17/9/15 

NB Schriftelijk laten weten of het 

Repair Café weer terugkomt in 

Duivendrecht. 

Gemeld is dat dit niet 

terugkomt, omdat er 

onvoldoende 

vrijwilligers waren. 

Korrel - Ja 

15/20 Raad 

12/11/15 

OAA Voor 1 april 2016 schriftelijk meer 

helderheid aan de raad 

verstrekken over De Oude school 

en daarbij aangeven welke 

contacten er zijn geweest. 

Deze informatie is 

mondeling verstrekt. 

Blankers-

Kasbergen 

- Ja 

15/22 Raad VVD Het aspect van preventie-advies Dit is gebeurd. Blankers- - Ja 



12/11/15 op maat voor beveiliging van 

woningen een keer in het 

weekblad specifiek onder de 

aandacht brengen. 

Kasbergen 

16/04 Cie 

Ruimte 

7/4/16 

Divers T.a.v. evenementenkader 

Ouderkerkerplas: 

- Schriftelijk laten weten of een 

ontvangstbevestiging incl. het 

aangeven van een termijn is 

verzonden aan inwoners die 

langer op een reactie op hun 

mail/brief moeten wachten (D66) 

Met de bewoners is 

uitgebreid 

gecommuniceerd, 

vooral ook door 

persoonlijke 

gesprekken. 

De Maa - Ja 

16/05 Cie 

Ruimte 

2/6/16 

Alg Schriftelijk laten weten welke 

opties er zijn m.b.t. het 

handhavingsverzoek AHOED in 

Duivendrecht. 

De raad heeft 

inmiddels hieromtrent 

besloten. 

Korrel - Ja 

16/06 Cie 

Ruimte 

2/6/16 

NB De vragen die de inspreekster bij 

reparatieplan Duivendrecht begin 

2016 zegt te hebben verzonden 

aan de gemeente (over 

woninggroen), alsnog 

beantwoorden. 

 De Maa - Nee 

16/07 Cie 

Ruimte 

2/6/16 

PvdA Naar de toezeggingenlijst kijken 

en de openstaande 

beantwoorden. 

Dit is gebeurd. College Z.s.m. Ja 

16/08 Cie B&B 

9/6/16 

Diverse Mogelijk maken dat er ook altijd 

schriftelijk gereageerd kan 

worden qua participatie, en dat er 

concepten beschikbaar zijn op de 

website voor geïnteresseerden. 

Dit gebeurt 

vanzelfsprekend. 

Blankers-

Kasbergen 

 Ja 

16/09 Cie B&B 

9/6/16 

OAA Indien er voor participatie in 

uitzonderlijke situaties geloot 

moet worden, dan zal die loting 

via de raad verlopen. 

Dit wordt dan zo 

uitgevoerd. 

De Maa  Ja 

16/10 Cie B&B 

16/6/16 

OAA Zo snel mogelijk een persbericht 

verzenden over de 

Persaandacht heeft 

plaatsgevonden. 

Blankers-

Kasbergen 

Z.s.m. Ja 



satellietkazerne, als de raad 

hiertoe vanavond besluit 

16/11 Cie B&B 

16/6/16 

OAA Aan de korpsleiding verzoeken 

om in het blad van de brandweer 

te rectificeren, als de raad 

vanavond besluit tot een 

satellietkazerne 

 Blankers-

Kasbergen 

Z.s.m. Nee 

16/12 Raad 

16/6/16 

OAA T.z.t. informatie over de retail 

deal naar de raad sturen. 

Deze informatie is 

mondeling verstrekt. 

College T.z.t. Ja 

16/13 Cie 

Ruimte 

21/6/16 

Diverse Alle scenario’s m.b.t. 

optimaliseren afvalinzameling 

worden opgestuurd, er komt een 

schriftelijk antwoord of de baten 

in bijlage 4 inclusief 

belastingverhoging zijn, 

schriftelijk wordt beantwoord 

hoeveel rekening er is gehouden 

met afvaltoerisme (naar en vanuit 

onze gemeente) bij het ingaan 

van de modernisering van de 

afvalinzameling en er komt een 

schriftelijke reactie over de tabel. 

Dit heeft 

plaatsgevonden. 

De Maa  Ja 

16/14 Cie 

Jaarrek 

23/6/16 

VVD Bij de begroting 2017 meer 

aandacht voor KPI’s, het SMART 

formuleren van doelstellingen, 

zodat vervolgens kan worden 

bepaald of en in hoeverre die 

worden bereikt 

Dit is gebeurd. Van der Weele Begroting 

2017 

Ja 

16/15 Raad 

14/7/16 

D66 T.z.t. de raad informeren over de 

evaluatie Sibiz/Amstelstroom. 

 Blankers-

Kasbergen 

T.z.t. Nee 

16/16 Extra cie 

Ruimte/ 

B&B 

20/9/16 

NB N.a.v. evaluatie Fietsnota en 

Fietsstimuleringsplan: 

Onderzoeken of de geasfalteerde 

kruising van fietspaden van de De 

Flinesstraat met de Spaklerweg, 

waar een drempel zit die 

 Korrel  Nee 



gevaarlijk kan zijn voor brommers 

en scooters, veiliger kan worden, 

bijvoorbeeld via borden. 

16/17 Raad 

22/9/16 

D66, GL, 

PvdA, 

CDA 

Met een analyse/plan van aanpak 

komen over Duo+. 

Dit is gebeurd. College Z.s.m. Ja 

16/18 Cie 

Ruimte 

29/9/16 

NB N.a.v. startnotitie Duurzaamheid: 

Schriftelijk antwoorden op de 

vraag of het klopt dat het aandeel 

hernieuwbare energie met 40% 

moet stijgen tot 2040, omdat uit 

de grafiek is op te maken dat het 

aandeel hernieuwbare energie tot 

40% (van het totaal) moet stijgen 

en op de vraag of de tabel bij de 

VvE’s klopt, omdat daar (reken-) 

fouten in lijken te zitten. 

Begin 2017 zal hier 

een notitie over 

worden aangeboden 

aan de raad, 

gebaseerd op actuele 

cijfers. 

De Maa  Nee 

16/19 Cie 

Ruimte 

29/9/16 

PvdA N.a.v. Erfgoedbeleid 2016-2020: 

Een link naar de 

Rijksmonumenten in de gemeente 

aan de raadsleden en 

commissieleden doen toekomen. 

 Van der Weele  Nee 

16/20 Cie 

Ruimte 

29/9/16 

PvdA De lange termijn agenda, de lijst 

van aangenomen moties en de 

lijst van toezeggingen bijwerken. 

Dit is gebeurd. College  Ja 

16/21 Raad 

6/10/16 

GL N.a.v. evaluatie Fietsnota en 

Fietsstimuleringsplan: 

De zaken die in het memo 

‘Opmerkingen en vragen 

Fietsnota en 

Fietsstimuleringsplan’ d.d. 28 

september 2016 worden 

beschreven, ook gaan uitvoeren. 

Dit wordt zo 

uitgevoerd. 

Korrel  Ja 

16/22 Raad 

6/10/16 

D66 N.a.v. beleidsplan onderwijs 

Ouder-Amstel 2016-2020: 

Via de Nieuwsbrieven rapporteren 

Dit wordt opgepakt en 

op deze wijze 

uitgevoerd. 

Van der Weele  Ja 



over alle acties en de mate waarin 

deze bijdragen aan al de gestelde 

ambities, inclusief de stand van 

zaken van de uitputting van het 

budget. 

16/23 Raad 

6/10/16 

Diverse N.a.v. erfgoedbeleid 2016-2020: 

De benoeming van de 

erfgoedcommissie via de 

gemeenteraad laten gaan. 

 Van der Weele  Nee 

16/24 Cie 

Begroting 

27/10/16 

OAA Terugkomen op de vraag of in de 

gesprekken met Eigen Haard kan 

worden meegenomen dat 

inwoners met een 21/26-regeling 

hun huis soms uit moeten en dan 

geen vervanging krijgen 

aangeboden. 

Mondeling beantwoord 

in raadsvergadering op 

3 november 2016. 

Korrel  Ja 

16/25 Cie 

Begroting 

27/10/16 

PvdA Kijken hoe de planning van 

collegevoorstellen richting raad 

bekendgemaakt kan worden aan 

inwoners, zodat zij weten 

wanneer onderwerpen in 

commissie en raad aan de orde 

komen. 

 Van der Weele  Nee 

16/26 Raad 

3/11/16 

OAA, 

PvdA, 

NB, GL 

Het onderhoud van het fietspad 

langs de Rijksstraatweg in 

principe naar 2018 halen, na 

onderzoek van de gevolgen 

daarvan (incl. kijken naar niveau 

Heel en veilig, gebruik andere 

materialen) en hiermee 

terugkomen naar de raad. 

 De Maa  Nee 

16/27 Raad 

3/11/16 

OAA Met de sportverenigingen 

bespreken of het invoeren van 

een jaarlijks uit te roepen 

sportploeg/sportman/sportvrouw 

van het jaar hen ondersteunt. 

 Korrel  Nee 



16/28 Raad 

3/11/16 

OAA In een aparte bijeenkomst met de 

raad, met ambtelijke en evt. 

externe ondersteuning, gaan 

brainstormen over de 

mogelijkheden die er zijn om de 

leegstand in het Dorpshart aan te 

pakken. 

 Blankers-

Kasbergen, De 

Maa 

 Nee 

 



2 Lijst afhandeling aangenomen moties 
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Lijst afhandeling aangenomen moties gemeenteraad Ouder-Amstel 

Titel Datum 

raad 

Indiener

s 

Dictum Status Portefeuille-

houder 

Deadline Afge-

handeld 

Smart 

Indicatoren 

3 

november 

2016 

D66, VVD Het college wordt opgeroepen de 

begrotingsapp 2018 te vullen met 

SMART geformuleerde 

doelstellingen en activiteiten, 

indien voorhanden uit de 

beleidsstukken. 

 Van der Weele  Nee 

Mobiele App 

voor 

meldingen 

openbare 

ruimte 

3 

november 

2016 

PvdA, D66 Het college wordt verzocht een 

raadsvoorstel dan wel memo voor 

de raad uit te werken m.b.t. de 

mogelijkheden en eventuele 

kosten voor het actief deelnemen 

aan en/of promoten van het 

gebruik van zo’n soort App binnen 

onze gemeente. 

Het college geeft 

aangegeven e.e.a. af te 

stemmen in Duo+-

verband. 

College  Nee 

Bereikbaarhei

d centrum 

Ouderkerk 

aan de Amstel 

3 

november 

2016 

CDA, NB, 

D66, OAA, 

GL 

Het college wordt opgeroepen om 

samen met de leiding en de 

bewonerscommissies van de 

centra te onderzoeken welke 

verbeteringen in de looproutes 

wenselijk en mogelijk zijn 

teneinde de zelfstandige 

bereikbaarheid van het 

Dorpscentrum Ouderkerk voor 

alle bewoners van de centra te 

optimaliseren, hierbij gebruik te 

maken van de expertise van het 

‘Overleg Lichamelijk 

Gehandicapten Amstelland’, de 

Raad op basis van voornoemd 

onderzoek een plan aan te bieden 

omtrent de resultaten van 

voornoemd onderzoek, waaronder 

 Korrel  Nee   Nee 
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de financierbaarheid (inclusief de 

mogelijke eigen bijdragen van de 

centra en mogelijke externe 

subsidiemogelijkheden) van 

benodigde acties tot realisatie 

van de op basis van het 

onderzoek benodigde 

verbeteringen in de looproutes, 

ook voor inwoners in 

Duivendrecht op dezelfde wijze te 

onderzoeken op welke wijze tot 

een betere bereikbaarheid van 

het Dorpscentrum aldaar kan 

worden gekomen. 

Erfgoedbeleid 6 oktober 

2016 

D66, NB, 

PvdA, OAA 

en CDA 

Het college wordt opgeroepen: 

- Het geplande onderzoek naar 

mogelijkheden voor een financiële 

regeling (bijvoorbeeld een 

instandhoudingssubsidie of een 

onderhoudsfonds) voor 

gemeentelijke monumenten zo 

snel mogelijk uit te voeren; 

- De resultaten van dit onderzoek 

met de raad te bespreken 

alvorens wordt overgegaan tot 

het aanwijzen van gemeentelijke 

monumenten; 

- Al het mogelijke te doen om 

potentiële monument eigenaren 

te laten toestemmen tot het 

aanwijzen van hun pand als 

gemeentelijk monument, 

bijvoorbeeld door te wijzen op het 

historische belang, te adviseren 

en begeleiden bij renovatie, 

eventueel mee te denken bij 

herbestemming en in het 

 Van der Weele Z.s.m. Nee 
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algemeen een goede 

communicatie. 

AHOED in 

Duivendrecht 

16 juni 

2016 

OAA, GL, 

CDA, VVD, 

D66, PvdA 

Het college wordt verzocht de 

bestemming van het plangebied 

van de AHOED, door middel van 

een postzegelplan, te wijzigen in 

maatschappelijk, dit 

postzegelplan ter vaststelling aan 

te bieden aan de raad, voor het 

einde van 2016 en tot deze 

wijziging effectief wordt niet te 

handhaven. 

De raad heeft hier op 3 

november 2016 een 

besluit over genomen. 

Korrel  Ja 

Evenementen

kader 

Ouderkerkerpl

as 

21 april 

2016 

VVD, OAA, 

PvdA, 

D66, NB 

Het college wordt opgedragen 

uiterlijk in oktober 2016 met een 

voorstel tot evenementenkader 

Ouderkerkerplas naar de 

commissie te komen, zodat dit 

kan worden behandeld in de 

begrotingsraad op 3 november 

2016. 

Staat geagendeerd voor 

de raadsvergadering op 

15 december 2016. 

De Maa Raad 3 

nov 2016 

Ja 

Informatievoo

rziening over 

energiebespari

ng en 

duurzame 

energieopwek

king 

21 april 

2016 

Alle Het college wordt opgedragen 

zorg te dragen dat de inwoners 

vóór de zomervakantie op de 

hoogte worden gesteld van de 

stimuleringsmogelijkheden voor 

energiebesparing en duurzame 

energieopwekking in hun 

woningen. 

Is uitgevoerd; er is een 

brief naar de inwoners 

gegaan over 

zonnepanelen en recent 

over duurzame energie in 

brede zin. 

De Maa Z.s.m., 

uiterlijk 

15 juli 

2016 

Ja 

Uniformiteit 

parkeerbeleid 

17 mrt 

2016 

GL Het college wordt opgedragen te 

onderzoeken of de 

parkeermeters, op zijn minst 

budgetneutraal, aangepast 

kunnen worden om dezelfde 

tarieven te hanteren als voor bel-

parkeren. 

Is uitgevoerd; de 

tarieven zijn 

gelijkgesteld. 

Korrel  Ja 

Evaluatie 

parkeren ABP 

17 mrt 

2016 

CDA Het college wordt opgedragen 

voor het einde van deze 

 Korrel Dec 2017 Nee 
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raadsperiode een evaluatie van 

het parkeerbeleid uit te voeren. 

Duurzaam 

Zonnehof 

Duivendrecht 

17 mrt 

2016 

GL, D66 Het college wordt opgeroepen te 

onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om in de 

openbare ruimte van het 

Zonnehof te Duivendrecht, 

maatregelen te nemen om 

duurzame energie op te wekken, 

en dit alles terug te koppelen aan 

de gemeenteraad, binnen 6 

maanden na het aannemen van 

deze motie. 

Het college is hiermee 

bezig. 

De Maa 17 sept 

2016 

Nee 

Amstelbrug 17 mrt 

2016 

Alle Het college wordt opgeroepen in 

bestuurlijk overleg met de 

provincie de noodzaak van een 

goede tijdelijke oplossing voor de 

bereikbaarheid van de dorpskern 

Ouderkerk aan de Amstel ten 

tijde van de vervanging van de 

Amstelbrug wederom met klem 

duidelijk te maken en waarin 

nogmaals met klem en 

verontrusting wordt uitgesproken 

dat de provincie een acceptabele 

oplossing voor al het 

bestemmingsverkeer tijdens de 

bouw van de nieuwe brug vindt. 

Is uitgevoerd door het 

college. 

Alle  Ja 

Visie 

veranderende 

samenleving 

10 dec 

2015 

GL, PvdA, 

D66 

Het college wordt opgedragen om 

na het eerste jaar (januari 2017) 

inzichtelijk te maken op basis 

waarvan de gemeente heeft 

gekozen om onderwerpen te 

ondersteunen, en terug te kijken 

op of en hoe er met inwoners is 

samengewerkt gaande het 

proces, om dan te evalueren hoe 

 Van der Weele 

en De Maa 

Jan 2017 Nee 



-5- 
 

de gemeente om gaat met 

eventueel veroorzaakte 

ongelijkheid en de veranderende 

werking van de democratie en om 

dan op basis van de ervaringen te 

evalueren wat kwaliteitscriteria 

zijn om het beleid te herijken. 

Aansluiting 

onderwijs en 

jeugdhulp 

10 dec 

2015 

VVD Het college wordt verzocht te 

onderzoeken of aanmelding voor 

de monitor Aansluiting Onderwijs 

en Jeugd een mogelijkheid is voor 

de gemeente Ouder-Amstel om 

meer zicht te krijgen op de 

afstemming tussen scholen en 

passend onderwijs. 

Het college heeft dit 

onderzocht; met het 

postoverzicht van 2 

maart 2016 zijn de 

resultaten aan de raad 

medegedeeld. 

Van der Weele  Ja 

GR DUO+ 26 nov 

2015 

D66 Het college wordt opgedragen, in 

het AB te bepleiten dat, voordat 

de nota reserves en 

voorzieningen (uiterlijk 31 maart 

2016) aan de raad voor 

zienswijze wordt voorgelegd er 

geen besteding van enige reserve 

uit de DUO plus begroting zal 

plaatsvinden en de afspraken 

tussen college en raad van 

Ouder-Amstel voor het 

voorleggen van 

begrotingswijzigingen 

gehandhaafd blijven, zodat 

begrotingswijzigingen in DUO-

plus altijd in de 

begrotingswijzigingen voor de 

begroting van Ouder-Amstel 

voorgelegd blijven worden aan de 

raad. 

Is gebeurd. Blankers-

Kasbergen 

31 mrt 

2016 

Ja 

SMART 

indicatoren 

12 nov 

2015 

D66, OAA, 

VVD 

Het college wordt opgedragen in 

de begroting 2017 en verder de 

Dit is opgepakt in de 

begroting 2017 en n.a.v. 

Allen Begroting 

2017 

Ja 
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'SMART'-doelstellingen die bij 

beleid zijn vastgesteld ook in de 

begrotingstekst op te nemen en 

dat ook te doen bij alle 

onderwerpen waarvan de 

doelstellingen nog niet 'SMART' 

geformuleerd zijn. 

de werkgroep indicatoren 

sociaal domein. 

Duurzame en 

energiezuinige 

bouwprojecten 

12 nov 

2015 

GroenLink

s 

Het college wordt opgedragen om 

in de Woonvisie ambitieuze 

doelstellingen op te nemen m.b.t. 

duurzaamheid en energieverbruik 

die zoveel als mogelijk verder 

gaan dan wettelijke richtlijnen, 

terwijl de betaalbaarheid in het 

oog gehouden wordt, en om bij 

nieuwbouwprojecten (zoals de 

Nieuwe Kern) en bij evt. 

renovatieprojecten passende 

voorwaarden te stellen waarmee 

deze ambities behaald kunnen 

worden. 

Is afgerond door 

vaststelling Woonvisie. 

Korrel, Van 

der Weele 

 Ja 

Vrijwilligers 

ondersteunen 

12 nov 

2015 

PvdA Het college wordt opgedragen om 

in 2016, samen met verenigingen 

en stichtingen, te kijken aan 

welke informatie, voorlichting en 

deskundigheidsbevordering 

behoefte is en op welke manier 

dit het beste kan worden 

aangeboden aan de vrijwilligers. 

Op 28 september 2016 is 

een memo van het 

college verzonden waarin 

is toegelicht hoe de motie 

is uitgevoerd. 

Allen 2016 Ja 

Communicatie

proces 

12 nov 

2015 

OAA Het college wordt opgedragen om 

bij processen met een belang 

voor de gemeenteraad, burgers, 

bedrijven en/of organisaties te 

komen met een voor alle partijen 

duidelijk communicatieproces en 

om bij deze processen ook te 

komen met een plan voor 

Dit gebeurt. Allen  Ja 
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tussentijdse rapportages. 

Vluchtelingen-

opvang 

24 sept 

2015 

GL, CDA, 

D66, NB, 

PvdA 

De raad spreekt uit positief te 

staan tegenover het leveren van 

een bijdrage aan extra 

huisvesting van vluchtelingen en 

het leveren van andere 

inspanningen, bijvoorbeeld als 

het gaat om begeleiding en 

ondersteuning. 

Dit betreft een 

steunmotie voor het 

college, er is geen actie 

aan verbonden. 

De Maa  Ja 

Monitor 

Sociaal 

Domein 

24 sept 

2015 

VVD, NB, 

PvdA, OAA 

Het college wordt opgedragen de 

Monitor Sociaal Domein ieder 

kwartaal aan de gemeenteraad te 

doen toekomen en de monitor te 

baseren op de indicatorenset 

zoals ontwikkeld door de VNG en 

KING. 

Gebeurt ieder kwartaal. Korrel  Ja 

Inrichting 

postproces 

24 sept 

2015 

CDA, D66, 

GL, NB, 

OAA 

De raad besluit een offerte op te 

vragen bij twee 

onderzoeksbureaus voor een 

onafhankelijke toets t.a.v. het 

postproces in voorgenoemde 

memo’s, en deze voor te leggen 

aan de raad. 

De offertes zijn 

opgevraagd en 

voorgelegd aan de raad, 

waarna besloten is het 

onderzoek uit te voeren. 

Raad  Ja 

Brieven aan 

woonboot-

bewoners 

24 sept 

2015 

Alle 

partijen 

De raad spreekt uit dat de 

brieven die zijn verzonden buiten 

het postproces van de gemeente 

om, niet verzonden hadden 

mogen worden, en dit wordt 

betreurd. 

Hier is geen actie aan 

verbonden, de motie is 

afgehandeld. 

Raad  Ja 

Metrostation 

v/d Madeweg 

2 juli 

2015 

D66 Het college wordt opgeroepen: 

- voor eind augustus fietswrakken 

te ruimen, zover dit mogelijk is 

binnen de bestaande regels; 

- te blijven aandringen bij de 

gemeente Amsterdam om de 

omgeving rond het station te 

onderhouden; 

Is uitgevoerd. De Maa Aug 2015 Ja 
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- te onderzoeken of er op korte 

termijn fietsenrekken bijgeplaatst 

kunnen worden nabij het 

metrostation v/d Madeweg. 

Studenten-

woningen 

30 april 

2015 

D66, OAA, 

GL, CDA, 

PvdA, NB 

Het college wordt opgeroepen te 

onderzoeken welke gebouwen 

geschikt zijn om te voorzien in 

studentewoningen. En zo 

mogelijk in overleg te gaan met 

eigenaar om studentenwoningen 

te realiseren. En dit alles terug te 

koppelen aan de gemeenteraad, 

binnen 6 maanden na het aan 

nemen van deze motie. 

Op 15 december 2015 is 

dit in een memo 

afgehandeld. 

College  Ja 

AM Groep 19 maart 

2015 

GL, NB, 

CDA, D66 

Het college wordt opgeroepen: 

1. De volgende aanvullende 

vragen te beantwoorden in het 

lopende vervolgonderzoek: 

(voor vragen zie motie); 

2. De raad z.s.m. schriftelijk te 

antwoorden welke vragen 

wel/niet in het onderzoek kunnen 

worden meegenomen; 

3. De vragen die wel 

meegenomen kunnen worden, 

daadwerkelijk op te nemen in het 

onderzoek. 

Is uitgevoerd.   Ja 

Amstelbrug 11 dec 

2014 

D66, CDA, 

VVD, NB, 

GL, OAA, 

PvdA 

Het college wordt opgeroepen: 

- Voor het tekenen van de 

overeenkomst nogmaals in 

gesprek te gaan met de provincie 

om de zorgen over deze situatie 

over te brengen en nogmaals 

zeer dringend te verzoeken 

concrete toezeggingen op dit punt 

(lokaal langzaam en snelverkeer 

wel de tijdelijke brug te laten 

Is uitgevoerd.   Ja 
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gebruiken) op te nemen in de 

samenwerkingsovereenkomst;  

- Om de samenwerkingsover-

eenkomst nogmaals in 

aangepaste definitieve versie ter 

informatie aan de Raad 

beschikbaar te stellen alvorens 

tot het tekenen over te gaan;  

- Per kwartaal de gemeenteraad 

te informeren over de voortgang 

van het overleg tussen de 

gemeente en de provincie en 

anderen. En tevens van de 

uitwerking van de in de 

samenwerkingsovereenkomst 

genoemde fasen van planning, 

uitwerking etc. totdat de nieuwe 

brug gerealiseerd is.  

Uitgesproken wordt: 

- Dat de Raad veronderstelt dat 

de provincie tegemoet komt aan 

in ieder geval de volgende 

voorwaarde:  een acceptabele 

oplossing voor al het 

bestemmingsverkeer tijdens de 

bouw van de nieuwe brug. 

Gezamenlijke 

raadscommiss

ie DUO+ 

27 nov 

2014 

D66, GL, 

OAA, NB 

De raad spreekt uit dat het 

wenselijk is een 

gemeenschappelijke 

raadscommissie DUO+ in te 

stellen om de raden van de 

deelnemende gemeenten van 

advies te dienen. Het advies heeft 

ten minste betrekking op de 

(jaar)begroting en de 

(jaar)rekening van de uitvoe-

Er is een gezamenlijk 

raadsledenplatform 

opgericht. 

Raad  Ja 
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ringsorganisatie DUO+. De 

klankbordgroep DUO+ krijgt de 

opdracht om met een voorstel te 

komen voor de opzet van deze 

gemeenschappelijke 

raadscommissie. 

Onafhanke-

lijke klachten-

regeling/ 

Sociale 

ombudsman 

27 nov 

2014 

VVD Het college wordt opgedragen 

voor 1 april 2015 in kaart te 

brengen wat de mogelijkheden 

zijn voor de instelling van een 

onafhankelijke klachtenregeling, 

waaronder de mogelijkheid van 

een sociaal ombudsman bij 

voorkeur organisatorisch direct 

onder de gemeenteraad, waarbij 

meegenomen worden: de 

financiële consequenties, de 

relatie met andere 

klachtenregelingen en de 

mogelijkheid om dit in DUO+ 

verband op te pakken. 

Middels notitie 

afgehandeld. 

 1 apr 

2015 

Ja 

Monitoring 

decentrali-

saties 

27 nov 

2014 

PvdA Het college wordt verzocht om 

uiterlijk 1 mei 2015 inzicht te 

geven in de wijze waarop de 

rapportages aan de raad worden 

ingericht, met inbegrip van de in 

deze motie uitgesproken wensen. 

Gebeurt ieder kwartaal.  1 mei 

2015 

Ja 

Menukaart 

participatie-

fonds 

27 nov 

2014 

VVD, PvdA Het college wordt opgeroepen:  

- Door middel van een 

zogenaamde ‘Menukaart’ 

inwoners te attenderen op de 

culturele en sportieve 

mogelijkheden binnen de 

gemeente waarvoor het budget 

van de keuzekaart gebruikt kan 

worden.  

- Een uitwerking te maken van 

Is uitgevoerd.   Ja 
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deze ‘Menukaart’ waarbij 

voorbeelden van andere 

gemeentes als leidraad gebruikt 

kunnen worden. 

Afspraken 

subsidie-

ontvangers 

6 nov 

2014 

OAA Het college wordt opgedragen: 

- Om zo spoedig mogelijk met de 

betrokken subsidieontvangers in 

gesprek te gaan; 

- Om – daar waar de 

bezuinigingen tot grote 

problemen leiden in verband met 

de korte tijdspanne en de snelle 

effectuering van de maatregelen 

zonder dat subsidieontvangers 

zich hierop terdege hebben 

kunnen voorbereiden – te 

besluiten tot een vertraagde 

toepassing van de 

subsidiekortingen en een verlate 

ingangsdatum hiervan. 

Is uitgevoerd.   Ja 

Onderzoek 

verzelfstandi-

ging sport 

6 nov 

2014 

OAA Het college wordt opgedragen: 

- Om voor 1 mei 2015 conform 

deze motie te onderzoeken of 

betrokken partijen bereid en in 

staat zijn hun vereniging en 

activiteiten te verzelfstandigen; 

- Te onderzoeken welke 

resultaten dit heeft voor de 

meerjarenbegroting; 

- De gemeenteraad over de 

uitkomsten van het onderzoek te 

informeren. 

Dit wordt betrokken bij 

het opstellen van het 

nieuwe sportbeleid, 

eerste helft 2017. 

 1 mei 

2015 

Nee 

Verkoop 

kaphout 

6 nov 

2014 

OAA Het college wordt verzocht om 

voor 1 maart 2015 te 

onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn tot verkoop 

van kaphout aan de eigen 

Beantwoord in memo d.d. 

2 december 2015 

De Maa  Ja 
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inwoners en welke mogelijke 

inkomsten deze verkoop kan 

genereren. 

Stimuleren 

samenwerking 

scholen en 

muziekcollec-

tief 

6 nov 

2014 

GL, CDA, 

D66 

Het college wordt opgedragen om 

een verbindende rol te spelen 

tussen muziekcollectief en 

scholen, ten einde hen te laten 

onderzoeken of en hoe er de 

mogelijkheid bestaat om op 

scholen deskundig 

muziekonderwijs door het 

muziekcollectief te laten geven 

met inzet van de door de 

rijksoverheid daarvoor 

beschikbaar gestelde middelen. 

Dit gebeurt, zie evaluatie 

combinatie-

functionarissen. 

  Ja 

Onderwijs 6 nov 

2014 

D66, GL, 

NB, CDA 

Het college wordt opgedragen 

teneinde een breed gedragen 

visie op onderwijs te 

bewerkstellingen voor 0-18 

jarigen, ook ouders te betrekken 

in het voortraject om te komen 

tot de actualisatie van de notitie 

en een visie op onderwijs voor 0-

18 jarigen. 

Dit gebeurt; zie 

startnotitie onderwijs. 

  Ja 

Kaderstel-

lende rol Raad 

25 sept 

2014 

PvdA Het college wordt opgeroepen om 

bij aanvang van het beleidsproces 

op elk van de afzonderlijk in de 

collegeagenda benoemde 

onderwerpen de raad vroegtijdig 

te betrekken en te consulteren, 

bijvoorbeeld door het aanbieden 

van startnotities ter bespreking in 

de commissie. 

Dit gebeurt.   Ja 

 



3 Lange termijn agenda 
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31
33

34
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43
44
45
66
70

74

75
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Onderwerp Afdeling Portefeuille-

houder

Bron B&W datum Cie Commissie-

datum

Datum Raad Opmerkingen Gereed

Terugkoppeling scan en analyse 

Duivendrecht (subjectieve veiligheid)

oov MB in juni 2015 toegezegd BB 2-6-2016 Toegezegd voor eind 2015, 

wordt tweede kwartaal 2016

Toezichtinformatie 2014 incl. benchmark 

t.o.v. andere gemeenten agenderen

oov MB in juni 2015 toegezegd BB 1-1-2016 voorstel te betrekken bij 

werkgroep prestatieindicatoren

Actualisering Sportnota SAM RK huidige nota loopt af BB eind 2016 na evaluatie

handhavingsplan (uitvoeringsdeel) ROV MB collegeagenda 15-3-2016 R 7-4-2016

Horeca aan de Ouderkerkerplas rov RK 15-3-2016 R 7-4-2016 wellicht later bp ter 

besluitvorming

Keuze maatregelen modernisering 

afvalinzameling

BOR JdM 15-3-2016 R 7-4-2016

start fietsstimulatiebeleid ROV RK collegeagenda 2-2-2016 R 25-2-2016 17-3-2016

terugkoppeling aanbevelingen rekenkamer 

IBOR

BOR JdM verzoek raad 19/3 15-3-2016 R 7-4-2016

Binnen zes maanden gegevens naar raad 

sturen over geschikte gebouwen voor 

studentenwoningen

RK toezegging raad 30-4-2015 (D66) 10-05-16 R 2-6-2016

Convenant Doorzon tekenen MB in juni 2015 toegezegd 10-05-16 BB 2-6-2016 Toegezegd voor in de loop van 

2015

onafhankelijke klachtenregeling sociaal 

domein (terugblik)

sam JdM 24-08-16 BB tkn

onderzoek privatisering begraafplaats PUB MB collegeagenda 10-05-16 BB 2-6-2016

onderzoek verzelfstandiging 

sportverenigingen

sam RK motie OAA bij begroting 2015 10-05-16 BB 2-6-2016 eind 2016 Maakt deel uit van Sportnota

vermindering straatverlichting BOR JdM collegeagenda 10-05-16 R 2-6-2016

Actualisering Nota Jong sam MvdW afloop beleidcyclus BB eind 2016 voorlopige planning

bestemmingsplan Ronde Hoep ROV MvW 30-08-16 R 22-09-16 06-10-16 Uitgesteld

plan projecten duurzaamheid ROV JdM collegeagenda 30-08-16 R 22-09-16

startnotitie communicatie bmo MvdW 30-08-16 BB 22-09-16

startnotitie cultuurbeleid sam JdM BB 2e kwartaal 2017

Structuurvisie Nieuwe Kern ROV MvW cie R 17-4-08 30-08-16 R 22-09-16 06-10-16

voorstel actief betrekken burgers bij 

schouwen IBOR

BOR JdM commissie 12/3 30-08-16 R 22-09-16

nota integratie decentralisaties sam JdM collegeagenda 8-11-2016 BB 1-12-2016 15-12-2016

Actualisering subsidiebeleid sam RK collegeagenda BB 1e of 2e kwartaal 2017

Aanpassing beleidsregels WMO sam RK op basis nieuwe inkoop 08-11-16 BB tkn

Nota transitie naar transformatie sam JdM nieuwe wetgeving BB eind 2016

Evaluatie en controle op het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid

Werkgroep 'Meten is weten' BB Zie nota van bevindingen 

Rekenkamerrapport 'Meten is 

weten', onder 2.5 op p. 11

Actualisering Schuldhulpverleningsbeleid sam JdM einde beleidscyclus 02-05-17 BB 8-6-2017 15-06-17

Organisatieplanning (totale organisatie).xls Pagina 1
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1 Raadsvoorstel 2016/56 Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst inzake Veilig Thuis 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
 

Nummer 2016/56 
 

datum raadsvergadering : 15 december 2016 

onderwerp : Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Am-

sterdam-Amstelland en dienstverleningsovereen-

komst inzake Veilig Thuis 

portefeuillehouder : C.C.M. Korrel-Wolvers 

datum raadsvoorstel : 8 november 2016 

 

Samenvatting 
Sinds 2015 is Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermis-

handeling) ondergebracht bij de GGD. Het is de bestuurlijke wens van de betrokken 

gemeenten (Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) 

om Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld onder te brengen in de gemeen-

schappelijke regeling Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland.  

Bovendien vereist een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland. 

De meest efficiënte manier om de GR aan te passen is om deze op te heffen en een 

nieuwe GR aan te gaan, met toevoeging van taken van Veilig Thuis.  

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten, op grond van de Wet maatschappelijke onder-

steuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet verplicht om een Advies- en Meldpunt Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling (AMHK), bekend onder de naam Veilig Thuis, in stand 

te houden. Inwoners en professionals kunnen Veilig Thuis 24/7 bereiken voor advies, 

het doen van een melding en de inzet van crisishulp voor jeugdigen. 

 

De aansturing van Veilig Thuis is in 2015 tijdelijk belegd bij een bestuurlijke commis-

sie Veilig Thuis. Deze commissie is in het leven geroepen door het algemeen bestuur 

van de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-

Amstelland. De GGD Amsterdam is voor de uitvoering van taken van Veilig Thuis 

opdrachtnemer van de zes gemeenten.  

 

Het is de bestuurlijke wens van de leden van de GR GGD Amsterdam-Amstelland 

(gemeente Amsterdam en de OGZ Amstelland) om Veilig Thuis definitief onder de 

betreffende gemeenschappelijke regeling te brengen. Datzelfde geldt voor Het Cen-

trum Seksueel Geweld (CSG) om zo de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel 

geweld in de regio te versterken. 

 

Wat is er aan de hand? 
Het definitief onderbrengen van Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld in de GR 

GGD Amsterdam-Amstelland vraagt om een aanpassing van deze regeling. Daarnaast 

maken wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aanpassingen in 

de de GR noodzakelijk. 

 

Wat gaan we doen? 
Het onderbrengen van Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld in de GR GGD 

Amsterdam-Amstelland, alsmede de wijzigingen in de Wgr, vereisen een aanpassing 

van de genoemde regeling. De leden van het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-
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Amstelland hebben besloten dit te doen door de huidige GR op te heffen en gelijktijdig 

een nieuwe GR aan te gaan, waarin deze aanpassingen zijn doorgevoerd. Het Open-

baar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland wil de taken van Veilig Thuis en het Cen-

trum Seksueel Geweld laten uitvoeren door de GGD Amsterdam.  

 

Voorgesteld wordt: 

Besluit 1.  

In te stemmen met de opheffing van de bestaande GR Openbaar Lichaam GGD Am-

sterdam-Amstelland (2013) en het gelijktijdig aangaan van de bijgevoegde gelijkna-

mige GR Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. 

De belangrijkste elementen hierin zijn: 

a.   Aan de doelstelling en het takenpakket van de nieuwe regeling wordt toege-

voegd het zorgdragen voor een Advies- en Meldpunt Huislijk geweld en Kin-

dermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum Seksueel Geweld. De ove-

rige doelstellingen en taken blijven hetzelfde als in de GR die wordt ingetrok-

ken. 

b.   De nieuwe GR wordt aangegaan door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

c.   De samenwerkingsvorm en garanties zoals overeen gekomen tussen Amster-

dam en de Amstelland gemeenten en de huidige bestuurlijke aansturing  van 

de GGD, blijven van kracht in de nieuwe GR. Deze zijn in 2007 en 2013 be-

krachtigd.  

d.   De nieuwe GR is in lijn gebracht met de eisen van de per 1 januari 2015 gewij-

zigde Wgr.  

 

Toelichting op besluit 1 

Wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Amsterdam-

Amstelland is om een aantal redenen noodzakelijk: 

- De Wmo is per 1 januari 2015 gewijzigd en bepaalt dat het college zorg draagt 

voor de organisatie van een AMHK (Veilig Thuis). De aansturing van Veilig 

Thuis wordt ondergebracht in deze gemeenschappelijke regeling. 

- De Wgr is eveneens per 1 januari 2015 gewijzigd. Dit leidt tot een aantal nood-

zakelijke aanpassingen in de GR zoals het aantal leden in het dagelijks bestuur, 

wijzigingen in de planning- en control cyclus en de versterking van de positie 

van de gemeenteraad. 

- De aansturing van de publieke gezondheid in Amsterdam en in de regio Am-

stelland verandert niet door de nieuwe GR. Ook het bestaande convenant voor 

de publieke gezondheidstaken wijzigt niet. 

 

De meest efficiënte manier om de bestaande regeling aan te passen is deze op te 

heffen en tegelijkertijd een nieuwe gelijknamige gemeenschappelijke regeling GGD 

Amsterdam-Amstelland aan te gaan, waarin genoemde wijzigingen verwerkt zijn. Bij 

deze herziening wordt dus uitgegaan van een aanpassing van de huidige regeling 

(Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland vastgesteld door de ge-

meenteraad op 20 juni 2013). 

 

Ad 1a. De meest in het oog springende wijziging is dat aan het takenpakket van het 

Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland het vormgeven aan en het uitvoeren 

van de gemeentelijke taken voor het AMHK (Veilig Thuis) is toegevoegd. Daarmee 

wordt uitvoering gegeven aan de bestuurlijke opdracht om een definitieve organisatie-

structuur voor Veilig Thuis uit te werken. Daarnaast is de uitvoering van taken voor 

het Centrum Seksueel Geweld toegevoegd. De GGD van de gemeente Amsterdam zal 

de taken uitvoeren. Hiertoe wordt tussen de GGD Amsterdam en het Openbaar Li-

chaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst gesloten waar-

in deze opdrachtrelatie nader wordt geregeld (zie bijlage 2). 
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Ad 1b.  De nieuwe GR wordt aangegaan door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

Het huidige Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland heeft twee leden, te 

weten de gemeente Amsterdam en de GR Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstel-

land. De gemeente Ouder-Amstel is vertegenwoordigd via de GR OGZ Amstelland. 

 

In het nieuwe Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland is het aantal deelne-

mende leden uitgebreid naar zes (Amsterdam en de vijf regiogemeenten). De aanpas-

sing is noodzakelijk door de wijziging van de Wgr. Deze wet stelt dat het aantal leden 

in het Dagelijks Bestuur niet identiek mag zijn aan, of de meerderheid mag vormen 

van, het Algemeen Bestuur. Dat is in het huidige Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-

Amstelland nog wel zo. 

Dit betekent dat het aantal leden in het Dagelijks Bestuur (DB) drie was en ook drie 

blijft. Het huidige aantal leden in het Algemeen Bestuur (AB) was echter twee, maar 

wordt zes. Dit omdat de gemeenten die lid zijn van de gemeenschappelijke regeling 

OGZ Amstelland, nu elk lid zijn geworden van het nieuwe Openbaar Lichaam GGD 

Amsterdam-Amstelland. 

 

Voor de stemverhouding in het AB is uitgegaan van het significante verschil in inwo-

nertal tussen de leden. In onderhavige regeling is bepaald dat ieder lid van het AB één 

stem uitbrengt, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen 

met een inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of 

gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van zes stemmen per ge-

meente. De gemeente Ouder-Amstel heeft dus één stem. 

 

De gemeente Amsterdam heeft twee afgevaardigden in het AB, waarvan het AB er één 

tot voorzitter kiest. Het totaal aantal stemmen van het lid Amsterdam wordt gelijkelijk 

verdeeld over de twee afgevaardigden. Op deze manier wordt voldaan aan het wette-

lijk vereiste uit de Wgr dat het DB noch getalsmatig, noch qua stemgewicht de meer-

derheid uitmaakt van het AB. Bij gelijke stemverhouding wordt eerst gedurende een 

maand gezocht naar een oplossing die wel een meerderheid van de stemmen oplevert. 

Lukt dit niet, dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. 

 

Ad 1c.  De samenwerkingsvorm en garanties zoals overeengekomen tussen Amster-

dam en de regiogemeenten en de huidige bestuurlijke aansturing van de GGD, blijven 

van kracht in de nieuwe GR. Dit verandert niet ten opzichte van de huidige situatie.  

 

Ad 1d.  Het nieuwe Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland is aangepast aan 

de wijzigingen van de Wgr. Op basis hiervan zijn de volgende aanpassingen gedaan in 

de GR: 

- Wijziging samenstelling van het algemeen bestuur als gevolg van de bepaling 

dat de leden van het dagelijks bestuur niet de meerderheid van het algemeen 

bestuur mogen uitmaken. 

- Het dagelijks bestuur is verplicht om vóór 15 april van elk jaar de algemene  

financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende jaar en de voorlopige 

jaarrekeningen toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

- De termijn voor het geven van een zienswijze op ontwerpbegrotingen door  

raden van de deelnemende gemeenten is verlengd van zes naar acht weken. 

- De jaarrekening met het verslag van de accountant moet uiterlijk vóór 15 april 

van elk jaar worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeen-

ten. 

 

Daarnaast worden op financieel vlak de volgende aanpassingen voorgesteld: 

- Er is uitgegaan van een aparte financiële administratie voor de GR. Voor het 

voeren van de administratie kan deze worden uitgewerkt in een uitvoeringsre-

geling. 
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- Mogelijkheid tot het vormen van een egalisatiereserve om fluctuaties in inko-

men en uitgaven te beperken. 

- Eén beleid dat is uitgewerkt in het Regionaal Beleidskader Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling. Verdere uitwerking vindt plaats via (deel)jaarplannen. 

- Een P&C cyclus die aansluit bij de cycli van de verschillende gemeenten. 

- Verdere specificatie (verhouding) van de kostenverdeling van de regiogemeen-

ten. 

 

 

Besluit 2 

Het college van B&W te machtigen één afgevaardigde uit haar midden te kiezen die 

als vertegenwoordiger van de gemeente Ouder-Amstel toetreedt tot het algemeen 

bestuur van het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. 

 

Toelichting op besluit 2 

De gemeenteraad wordt gevraagd het college van B&W te machtigen één afgevaar-

digde uit haar midden te kiezen die als vertegenwoordiger van de gemeente Ouder-

Amstel toetreedt tot het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam GGD Amster-

dam-Amstelland. 

Alle zes gemeenten moeten opnieuw een besluit nemen over afvaardiging in het 

Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. Het is wenselijk dat niet langer uit-

sluitend de portefeuillehouders Zorg zijn vertegenwoordigd zoals nu in de bestaande 

regeling het geval is. Bij Veilig Thuis zijn portefeuillehouders Wmo, Jeugd en Veiligheid 

betrokken.  Gemeenten maken onderling afspraken over de vertegenwoordiging van 

portefeuillehouders in het algemeen bestuur, zodat zowel Zorg als Jeugd als Veiligheid 

betrokken zijn.  

 

 

Besluit 3 

Kennis te nemen van de concept dienstverleningsovereenkomst die het Openbaar 

Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland, na de inwerkingtreding van de gemeenschap-

pelijke regeling, zal aangaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de 

uitvoering van de taken aangaande het Advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum Seksueel Geweld, opgedragen 

aan de GGD Amsterdam. 

 

Toelichting op besluit 3 

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) regelt de taken die de GGD dient uit te voe-

ren, de wijze van betaling, de aansprakelijkheid en eventuele frictiekosten bij beëindi-

ging van taken door het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. 

 

Het aansprakelijkheidsprofiel van de GGD neemt toe doordat de GGD de Veilig Thuis – 

taken gaat uitvoeren. Deze aansprakelijkheid wordt gedekt door een door de GGD af 

te sluiten verzekering. Voor aansprakelijkheid boven de dekking van deze verzekering 

wordt de GGD gevrijwaard door het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. 

 

Frictiekosten ten gevolge van wijzigingen in de aan de GGD opgedragen taken, zijn 

voor rekening van het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland die deze op 

haar beurt, conform het bepaalde in artikel 30 lid 2 van de nieuwe GR,  zal doorbelas-

ten aan het lid (deelnemende gemeente) die deze wijziging voorstelt. In geval van 

beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst worden de daarmee samenhangen-

de frictiekosten op dezelfde wijze als hiervoor beschreven doorberekend. 

 

De dienstverleningsovereenkomst wordt voor een duur van vier jaar aangegaan met 

daaropvolgend elke vier jaar stilzwijgende verlenging van de dienstverleningsovereen-

komst. 
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- Het algemeen bestuur is bestuurlijk opdrachtgever en geeft namens de deel-

nemende gemeenten opdracht aan de ambtelijk opdrachtnemer tot uitvoering 

van de in de GR vastgestelde taken voor het AMHK (Veilig Thuis) en het Cen-

trum Seksueel Geweld. 

- De GGD Amsterdam is ambtelijk opdrachtnemer. De GGD geeft op basis van 

een DVO tussen de GGD en het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-

Amstelland uitvoering aan de taken, zoals deze verwoord zijn in de GR van het 

Openbaar Lichaam Amsterdam-Amstelland. 

- De afdeling OJZ van de gemeente Amsterdam zal namens het algemeen be-

stuur fungeren als ambtelijk opdrachtgever richting GGD (opdrachtnemer). 

- De ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming over de nieuwe taken door 

het algemeen en dagelijks bestuur wordt gedaan door de regionale project-

groep huiselijk geweld en kindermishandeling en de stuurgroep (eindverant-

woordelijke vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten). 

 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het onderbrengen van Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld in de GR GGD 

Amsterdam-Amstelland vraagt om een aanpassing van deze regeling. Bovendien ver-

eisen de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen een aanpassing van de 

GR GGD Amsterdam-Amstelland.  

De meest efficiënte manier om de bestaande GR GGD Amsterdam-Amstelland aan te 

passen is om deze op te heffen en tegelijkertijd een nieuwe gelijknamige GR aan te 

gaan, waarin de aanpassingen zijn doorgevoerd.  

 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Financieel 

Er zijn geen financiële gevolgen door vaststelling van deze nieuwe gemeenschappelij-

ke regeling. Het bestaande financiële risico bedraagt maximaal de begroting van de 

GR GGD Amsterdam-Amstelland. 

 

Juridisch 

De GR GGD Amsterdam-Amstelland is een zogenaamde gemengde regeling: dat wil 

zeggen dat deze wordt aangegaan door zowel het college als de gemeenteraad. Dat 

betekent dat zowel college als raad moeten instemmen met het opheffen van het 

huidige en het aangaan van het nieuwe Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-

Amstelland. 

 

Het voorstel betreft het opheffen van de huidige GR GGD Amsterdam-Amstelland en 

het aangaan van een nieuwe regeling met dezelfde naam. Inwerkingtreding van de 

nieuwe GR staat gepland voor 1 januari 2017. Het is hierbij van belang dat de be-

stuurlijke besluitvorming in de verschillende gemeenten is afgerond voor 31 december 

2016. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Communicatie naar burger, bedrijf of instelling is niet van toepassing.  

De nieuwe gemeenschappelijke regeling betreft namelijk een wijziging in de bestuur-

lijke aansturing en niet in de dienstverlening van de GGD of Veilig Thuis. 

 

Wat is het vervolg?  
Na besluitvorming in de zes gemeenten wordt de nieuwe GR gepubliceerd en ingericht. 

Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling is de laatste stap in het definitief 

onderbrengen van Veilig Thuis bij de GR GGD Amsterdam-Amstelland. 
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Bijlagen  

1. Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland 

2. Dienstverleningsovereenkomst AMHK (Veilig Thuis) en Centrum Seksueel Geweld  

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

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

 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016, num-

mer 2016/56 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1.  In te stemmen met de opheffing van de bestaande GR Openbaar Lichaam GGD 

Amsterdam-Amstelland (2013) en het gelijktijdig aangaan van de bijgevoegde 

gelijknamige GR Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland.  

 

2.  Het college van B&W te machtigen een afgevaardigde uit haar midden te kiezen 

die als vertegenwoordiger van de gemeente Ouder-Amstel toetreedt tot het al-

gemeen bestuur van het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. 

 

3.  Kennis te nemen van de concept dienstverleningsovereenkomst die het Open-

baar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland, na de inwerkingtreding van de ge-

meenschappelijke regeling, zal aangaan met de GGD Amsterdam. In deze 

dienstverleningsovereenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het 

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) 

alsmede het Centrum Seksueel Geweld, opgedragen aan de GGD Amsterdam. 

 

 

Ouder-Amstel, 15 december 2016 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 
 
De Raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, ieder voor 
zover het zijn bevoegdheid betreft; 
 
overwegende, 
 

dat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder- 
Amstel en Uithoorn op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van openbare 
gezondheidszorgtaken en de instandhouding van een gemeentelijke 
gezondheidsdienst (GGD) in hun gemeenten; 
 

 dat de openbare gezondheidstaken voor de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden uitgevoerd 
binnen de GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland; 
 

 dat de openbare gezondheidstaken voor de gemeente Amsterdam worden 
uitgevoerd via haar begroting 
 

 dat de werkwijze rond de openbare gezondheidszorg in de regio 
Amsterdam-Amstelland gecontinueerd wordt via de reeds bestaande 
dienstverleningsovereenkomst en onderliggend convenant en deze door 
het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling niet zullen veranderen 
 

 dat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder- 
Amstel en Uithoorn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 (Wmo) en de Jeugdwet (2014) een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben om vanaf 1 januari 2015 de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te dragen gezamenlijk een advies en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) in stand te houden dat 
onder de naam Veilig Thuis zal gaan opereren; 

 

 dat gezamenlijke uitvoering van de taken op grond van de Wpg, Wmo en 
de Jeugdwet gewenst is met het oog op borging van de kwaliteit en 
versterking van de continuïteit; 

 

 dat de gemeenten samenwerken ter uitvoering van de taken op grond van 
de Wpg, waarvoor de GGD Amsterdam opdrachtnemer is en dat de 
gemeenten deze samenwerking nu willen uitbreiden met de uitvoering van 
de taken op grond van de Wpg, Wmo en de Jeugdwet.  

 

 dat de gemeenten zich daarmee verbinden om de openbare 
gezondheidszorgtaken en de regionale taken op het terrein van het AMHK 
gezamenlijk uit  voeren op een schaal die qua gebied samenvalt met de 
Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland; 
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 dat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder- 
Amstel en Uithoorn gezamenlijk zorgdragen voor de AMHK-taken 
 

 dat het takenpakket voor de AMHK-taken door het algemeen bestuur van 
de GR GGD Amsterdam- Amstelland wordt vastgesteld; 
 

 dat de gemeente Amsterdam, als publiekrechtelijk rechtspersoon 
verantwoordelijk voor de GGD Amsterdam, bereid is om bedoelde 
openbare gezondheidszorgtaken en AMHK-taken duurzaam voor de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn in het werkgebied van de Veiligheidsregio te verrichten 
conform de inhoud van deze Gemeenschappelijke Regeling; 

 dat de voornoemde gemeenten nadere afspraken maken over de 
regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in een convenant 
waarbij het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling zal 
fungeren als bestuurlijk overlegplatform voor de monitoring van deze 
nadere afspraken; 

 

 gelet op de Wpg, hoofdstuk 4 van de Wmo, de Jeugdwet en de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr); 

 
Besluiten: 
 
de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam- 
Amstelland te treffen, met dien verstande dat deze uitsluitend daar is aangepast 
waar nodig om de wettelijke AMHK-taken op te nemen in de regeling.   
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Aalsmeer van 
De griffier, De voorzitter, 

O. van Kolck J. Nobel 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
van 
De secretaris, De burgemeester, 
F.L. Romkema            J Nobel 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Amstelveen van 
De griffier, De voorzitter, 

P. Georgopoulou                                                                                                 M.M. van ‘t Veld 

  

 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van 
Amstelveen van 
De secretaris, De burgemeester, 
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A. Meijer M.M. van ‘t Veld 
     
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Amsterdam van  
De griffier,       De voorzitter,  
M. Pe       E.E. van der Laan 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in vergadering van Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
van 
De secretaris,       De burgemeester, 
A. van Gils      E.E. van der Laan 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Diemen van 
De griffier, De voorzitter, 

J.G. Nubé E. Boog 

 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van Diemen 
van 
De secretaris, De burgemeester, 
J.D. de Kort E.Boog             
    
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Ouder-Amstel van 
De griffier, De voorzitter, 

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

Kasbergen                                                                   

  

 

  

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van Ouder-
Amstel van 
De secretaris,                                                                   De burgemeester, 
L.J. Heijlman  M.T.J. Blankers- 

  Kasbergen                                                                  
                 

  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 
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De griffier, De voorzitter, 

J.H. van Leeuwen                                   D. Oudshoorn - Tinga 

  

 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van Uithoorn 
van 
De secretaris, De burgemeester, 
K. de Vries                                             D. Oudshoorn - Tinga 
 
HOOFDSTUK I 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Artikel 1 
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 
a.) ‘de regeling’: de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland; 
b.) ‘het lichaam’; het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2; 
c.) ‘de gemeente’: een aan deze regeling deelnemende gemeente; 
d.) ‘de wet’: waar wetten worden bedoeld worden deze voluit vermeld; 
e.)     ‘de dienst’: de geneeskundige en gezondheidsdienst van de gemeente    

    Amsterdam (RVE GGD Amsterdam); 
f.) ‘begroting’: stukken die voor enig begrotingsjaar inzicht geven in de 

geraamde kosten, inhoud en omvang van elke productgroep van het 
(gezamenlijke en aanvullende) takenpakket, inclusief een meerjarenraming 
voor de drie jaren volgend op het desbetreffende begrotingsjaar;  

g.) ‘rekening’: het stuk waarin de dienst over het afgelopen begrotingsjaar 
verantwoording aflegt over en verslag doet van de realisatie van de 
prestatieafspraken die gelden in het kader van het vastgestelde 
(gezamenlijke en aanvullende)  takenpakket; 

h.) ‘raad’: gemeenteraden van de deelnemende leden; 
i.) ‘college’: college van burgemeester en wethouders van de deelnemende 

leden 
j.) ‘OGZ Amstelland’: de gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland is en 

wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn; 

k.) ‘afgevaardigde’: de persoon die wordt aangewezen om het lid te 
vertegenwoordigen; 

l.) ‘lid’: lid van het openbaar lichaam (te weten de leden: de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn); 

m.) ‘lid van het algemeen bestuur’: afgevaardigde van één van de leden; 
n.) ‘lid van het dagelijks bestuur’: de uit het algemeen bestuur gekozen 

afgevaardigde van één van de leden; 
o.) ‘lid van de commissie’: lid van een commissie als bedoeld in artikel 22; 
p.)  ‘AMHK’: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

als bedoeld in artikel 4.1.1 Wmo; ook genoemd Veilig Thuis  
q.) regioaanpak: het regionale  beleidskader huiselijk geweld en 

kindermishandeling waarin ambities en doelstellingen en daaruit 
voortkomende taken beschreven zijn. 

r.) (Deel)jaarplannen: Deeljaarplannen voor de beheerskosten en Veilig Thuis 
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s.) (Deel)jaarrekeningen: (Deel)jaarrekeningen voor de beheerskosten en 
Veilig Thuis. 

t.) (Deel)conceptbegrotingen: (Deel)conceptbegrotingen voor de 
beheerskosten en Veilig Thuis. 

u.) Dienstverleningsovereenkomst: De dienstverleningsovereenkomst regelt de 

taken die de RVE GGD dient uit te voeren, de wijze van betaling, de 
aansprakelijkheid en eventuele frictiekosten bij beëindiging van taken door de 
GR GGD Amsterdam-Amstelland. 

v.) Financiële uitvoeringsregeling: Regeling waarin nadere financiële regels 
worden afgesproken.  

w.) DUVO: Doeluitkering Vrouwenopvang   
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HOOFDSTUK II 
 
HET OPENBAAR LICHAAM 
 
Artikel 2 
1. Er is een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd 

Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland, 
gevestigd te Amsterdam. 

2. Het lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

3. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden.  
 
 
HOOFDSTUK III 
 
DOELSTELLING EN TAKEN 
 
Doelstelling 

 
Artikel 3 
Het lichaam heeft tot doel: 
a. het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van 

specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; 
b. het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de 

bevolking; 
c. het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg; 
d. het zorg dragen voor een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling; met als doel onder andere: 

 De duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en 
kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen 
afnemen; 

 Meer kinderen geweldloos kunnen laten opgroeien. 
e. Zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel onder 

andere de versterking van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel 
geweld in de regio. 

 

alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. 
 

 
Taken 
 
Artikel 4 
1. In het kader van de doelstelling heeft het lichaam de volgende taken: 

a. het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake 
de uitvoering van volksgezondheidstaken, welke aan de gemeenten 
zijn opgedragen; 

b. het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de 
Wet publieke gezondheid door de GGD Amsterdam, voor zover deze 
taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket; 
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c. het vormgeven aan en doen uitvoeren van de gemeentelijke taken 
voor het AMHK bij of krachtens de Wmo en de Jeugdwet door de 
GGD Amsterdam; 

d. Het doen uitvoeren van taken voor het Centrum Seksueel Geweld; 
e. al die taken ten aanzien waarvan het algemeen bestuur unaniem 

heeft besloten dat deze tot het takenpakket dienen te worden 
gerekend. 

2. Voor zover nodig en mogelijk voert het lichaam de toevertrouwde taken 
uit in samenwerking en overleg met plaatselijke en regionale diensten, 
politie en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. 

3. Voor de in lid 1b genoemde taak bestaan reeds afspraken gemaakt zijn 
via een dienstverleningsovereenkomst publieke gezondheid en 
onderliggend convenant 

4. Voor de in lid 1c en 1d genoemde taken wordt een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst gemaakt, getiteld 
dienstverleningsovereenkomt AMHK (Veilig Thuis) en Centrum Seksueel 
Geweld 

 
 
 
HOOFDSTUK IV 
 
HET ALGEMEEN BESTUUR 
 
Samenstelling 

 
Artikel 5 
1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de zes 

leden, te weten de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

2. Elk lid wijst één afgevaardigde aan voor het algemeen bestuur, met 
uitzondering van het lid Amsterdam welke twee afgevaardigden aanwijst. 

3. Een afgevaardigde kan zichzelf door middel van een volmacht laten 
vertegenwoordigen in het algemeen bestuur. 

4. Het algemeen bestuur benoemt één van de afgevaardigden van het lid 
Amsterdam tot voorzitter van het algemeen bestuur. 

5. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden het dagelijks bestuur aan. 
 
Artikel 6 
1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor de duur van 

de zittingsperiode van de raad. Bij de aanvang van elke zittingsperiode 
vindt de aanwijzing plaats in een van de eerste vergaderingen van de raden 
in nieuwe samenstelling na de benoeming van de colleges. 

2. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw 
gekozen leden van het algemeen bestuur in functie treden. 

3. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van verlies 
van het wethouderschap of van het lidmaatschap van de raad welke hen 
heeft aangewezen of van het voorzitterschap van deze raad. 

4. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden 
opengevallen plaats tot lid van het algemeen bestuur is aangewezen, 
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treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou 
hebben moeten aftreden. 

5. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. 
Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede 
de voorzitter van de raad die hen heeft aangewezen, schriftelijk op de 
hoogte. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, tweede lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, behouden leden van het algemeen 
bestuur, die ontslag hebben genomen, hun lidmaatschap totdat 
onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 

 
Werkwijze 
 
Artikel 7 
Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo 
dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten 
minste één lid van het algemeen bestuur dit, onder opgaaf van redenen, 
schriftelijk verzoekt. 

 
Artikel 8 
1. Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden 

gesloten wanneer één der leden van het algemeen bestuur daarom 
verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist 
vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd. 

2. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden 
voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met 
uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een 
inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of 
gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van zes stemmen 
per gemeente. Het totaal aantal stemmen van het lid Amsterdam wordt 
gelijkelijk verdeeld over zijn twee afgevaardigden zodat elk van hen de 
helft van het totaal aantal stemmen van het lid Amsterdam uitbrengt. 

3. Bij gelijke stemverhouding moet binnen één maand worden geprobeerd 
om overeenstemming te bereiken. Is na één maand geen 
overeenstemming bereikt dan heeft de voorzitter de doorslaggevende 
stem. 

4. Besluiten die leiden tot lastenverhoging kunnen alleen bij meerderheid van 
stemmen genomen worden.  

5.  Voor de toepassing van het tweede lid gelden de bevolkingscijfers van de 
gemeenten per 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de vaststelling van 
de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden. 

6.  In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan niet 
beraadslaagd worden noch een besluit worden genomen over: 
a. de vaststelling en wijziging van de begroting; 
b. de vaststelling van de rekening; 
c. het toetreden tot, het uittreden uit of het wijzigen of opheffen van 

de regeling; 
d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel 
het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan; 

e. benoeming en ontslag van leden van het dagelijks bestuur. 
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7.  In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan geen besluit 
worden genomen over het doen van een uitgave voordat de begroting of 
begrotingswijziging, waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd. 

 
Artikel 9 

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van 
orde vast. 

2. Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan de gemeenten ter 
kennisneming toegezonden. 

3. De directeur Publieke Gezondheid of diens vervanger woont als adviseur 
(voor de taken die voortkomen uit de Wpg) de vergaderingen van het 
algemeen bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist. 

4. De directeur Veilig Thuis woont de vergaderingen van het algemeen 
bestuur als toehoorder bij, tenzij het bestuur anders beslist. 

5. De directeur RVE Onderwijs Jeugd Zorg van de gemeente Amsterdam of 
diens vervanger woont als adviseur (voor de taken te voortkomen uit de 
Wmo) de vergaderingen van het algemeen bestuur bij, tenzij het bestuur 
anders beslist. 

6. De leden Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn staat 
het vrij om de vergaderingen van het algemeen bestuur bij te wonen met 
elk een ambtelijk vertegenwoordiger, tenzij het bestuur anders beslist. 

 
Bevoegdheden 
 

Artikel 10 
1. Het algemeen bestuur besluit op voorstel van het dagelijks bestuur over de 

omvang en inhoud van het takenpakket en de kosten die hieraan 
gekoppeld zijn. De taken zijn omschreven in artikel 4. 

2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks (deel)jaarplannen, (deel)begrotingen) 
en –(deel)jaarrekeningen vast voor beheerskosten en Veilig Thuis.  

3. Het lid Amsterdam zal via haar eigen begroting het door haar gewenste 
takenpakket voor de wettelijke taken op het gebied van de openbare 
gezondheidszorg,  zoals genoemd in artikel 4 lid 1 sub b vaststellen, tenzij 
in deze regeling hierop een uitzondering is vastgelegd.    

4. De leden Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 
zullen via hun eigen begroting van  door hen gewenste takenpakket voor 
de wettelijke taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg,  zoals 
genoemd in artikel 4 lid 1 sub b, vaststellen, tenzij in deze regeling hierop 
een uitzondering is vastgelegd. 

5. Het te nemen besluit omtrent het takenpakket wordt voor een periode van 
vier jaar, te beginnen vanaf 2016 tot 2020 vastgesteld.  

6. Het algemeen bestuur kan het taken pakket tussentijds wijzigen. Mogelijke 
frictie kosten zijn voor de leden van de GR, zie artikel 28 lid 2.  

7. Verder behoren alle andere bevoegdheden in het kader van deze regeling, 
die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, aan het algemeen bestuur. 

 
Inlichtingen en verantwoording 

 
Artikel 11 
1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het bestuur welke hem heeft 

aangewezen, op de in die gemeente of Gemeenschappelijke Regeling 
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gebruikelijke wijze alle inlichtingen die door de raad, of een of meer leden 
daarvan, worden verlangd. Op gelijke wijze dient het lid het college van de 
desbetreffende gemeente inlichtingen te verschaffen. 

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad van de gemeente op de 
in die gemeente of regeling gebruikelijke wijze ter verantwoording worden 
geroepen voor de wijze waarop het lid de gemeente of regeling in dat 
bestuur heeft vertegenwoordigd. 

3. Indien een lid van het algemeen bestuur niet meer het vertrouwen geniet 
van de raad of regeling welke hem heeft aangewezen, kan deze hem als 
zodanig ontslaan. 

 
Artikel 12 
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de 

raden en de colleges van de gemeenten ongevraagd alle informatie die 
voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te 
voeren beleid nodig is. 

2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken 
aan de raden en de colleges van de gemeenten alle inlichtingen die door 
één of meer leden van die raden of colleges worden verlangd. 

3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het eerste en tweede lid van dit artikel.  

 
 
HOOFDSTUK V 
 
HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
Samenstelling 
 
Artikel 13 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur 

en minimaal twee leden, door en uit het algemeen bestuur aangewezen, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 3 Wgr. 

2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste 
vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling. 

3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, vierde lid, vindt het 
aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, 
die door ontslag, overlijden of anderszins openvallen, plaats uiterlijk één 
maand nadat de plaats is opengevallen. 

4. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de 
leden van het algemeen bestuur. 
 

Werkwijze 
 
Artikel 14 
1. Bij het nemen van besluiten door het dagelijks bestuur brengen de leden 

voor het grondgebied dat zij vertegenwoordigen ieder één stem uit. 
2. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo 

dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt, of ten minste één lid van het 
dagelijks bestuur zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen verzoekt. In het laatste geval vindt de vergadering plaats 
binnen twee weken. 
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3. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn 
vergaderingen. Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan 
het algemeen bestuur ter kennisneming overgelegd. 

4. De directeur Publieke Gezondheid of diens vervanger en de directeur RVE 
OJZ van de gemeente Amsterdam wonen als adviseur de vergaderingen 
van het dagelijks bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist. 

 
 
Bevoegdheden 

 
Artikel 15 
1. Voor de vervulling van de in artikel 4 genoemde taken oefent het dagelijks 

bestuur de bevoegdheden uit die bij of krachtens de Wet publieke 
gezondheid zijn toegekend aan de colleges van de gemeenten. 

2. Voorts is dit bestuur belast met: 
a. een voortdurend toezicht op al wat het lichaam aangaat; 
b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter 

overweging en beslissing zal worden voorgelegd; 
c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 
d. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere 

overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor het 
lichaam van belang is; 

e. het beheer van inkomsten en uitgaven van het lichaam; 
f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle 

op het geldelijk beheer en de boekhouding; 
g. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten 

rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van 
verjaring en verlies van recht of bezit. 

 
Artikel 16 
1. Het dagelijks bestuur oefent, voor zover het algemeen bestuur daartoe 

besluit en naar door dat bestuur te stellen regels, de aan het algemeen 
bestuur wettelijk toegekende of krachtens de regeling hem toevallende 
bevoegdheden uit, met uitzondering van: 
a. het vaststellen en wijzigen van de (deel)begrotingen; 
b. het vaststellen van de (deel)jaarrekeningen; 
c. het toetreden tot, het uittreden uit of het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling overeenkomstig hoofdstuk XIII van 
deze regeling; 

d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel 
het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan. 

2. Van besluiten van het algemeen bestuur als bedoeld in het eerste lid doet 
het dagelijks bestuur onverwijld mededeling aan de gemeenten. 

 
Inlichtingen en verantwoording 

 
Artikel 17 



Versie 0.95 
 

12 

 

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan 
het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen 
gevoerde bestuur. 

2. De leden geven gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle 
inlichtingen, die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks 
bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig zijn, tenzij het algemeen 
belang zich daartegen verzet. 

3. De leden geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur, 
wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle 
gevraagde inlichtingen, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet. 

4. Het reglement van orde voor het dagelijks bestuur regelt de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het eerste, tweede en derde lid van dit 
artikel.  

 
 
HOOFDSTUK VI 
 
DE VOORZITTER 
 
Artikel 18 
1. De voorzitter van het algemeen bestuur wordt geleverd door het lid 

Amsterdam.  
2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het 

dagelijks bestuur. 
3. Het algemeen bestuur beslist omtrent schorsing en ontslag van de 

voorzitter. 

 
Artikel 19 
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het 

algemeen- en van het dagelijks bestuur. 
2. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen of van het dagelijks 

bestuur uitgaan. 
3. Voorts is de voorzitter, naast het leiden van de vergaderingen van het 

algemeen en het dagelijks bestuur, belast met: 
a. het terstond ter tafel brengen van alle tot het algemeen en/of het 

dagelijks bestuur gerichte brieven en andere stukken in de 
vergadering van het orgaan dat bevoegd is een beslissing te nemen 
over hetgeen in de stukken aan de orde wordt gesteld; 

b. het daadwerkelijk doen uitvoeren van de besluiten van het dagelijks 
bestuur; 

c. het zo nodig instellen van een onderzoek, voordat bepaalde zaken 
ter overweging en beslissing worden voorgelegd aan het algemeen 
en/of het dagelijks bestuur. 

 
Artikel 20 
1. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. 
2. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is 

in een rechtsgeding waarbij het lichaam is betrokken, wordt het lichaam 
door een ander, door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dit bestuur, 
vertegenwoordigd. 
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HOOFDSTUK VII 
 
DE SECRETARIS 

 
Artikel 21 
1. Het algemeen bestuur benoemt een ambtelijk secretaris van het algemeen 

en het dagelijks bestuur uit het ambtelijk apparaat van de gemeente 
Amsterdam. 

2. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het 
dagelijks bestuur aanwezig, tenzij het algemeen of het dagelijks bestuur 
anders beslist. 

3. De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan, 
worden door de secretaris mede -ondertekend. 

4. De secretaris is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en 
het beheer van de archiefbescheiden van het lichaam, overeenkomstig 
door het algemeen bestuur vast te stellen regels en met inachtneming van 
de Archiefwet 1995. 

 
 
HOOFDSTUK VIII 

 
COMMISSIES 

 
Artikel 22 
1. Het algemeen bestuur kan commissies van advies instellen ten behoeve 

van de in artikel 4 genoemde taken. 
2. Een lid van het dagelijks bestuur fungeert als voorzitter van de commissie. 
3. De secretaris draagt zorg voor de vervulling van de functie van ambtelijk 

secretaris van de commissie. 
 
 
HOOFDSTUK IX 

 
BENOEMING DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID  
 
Artikel 23 
1.  Ingevolge de Wet publieke gezondheid benoemt het algemeen bestuur de 

directeur Publieke Gezondheid. 
2.  De kandidaat voor de benoeming zal voorgedragen worden door het lid 

Amsterdam. 
3.  Het algemeen bestuur zal bij de sollicitatiegesprekken, die leiden tot de 

voordracht als bedoeld in het vorige lid, betrokken worden. 
4.  Het algemeen bestuur zal overeenkomstig de Wet publieke gezondheid 

vóórdat zij tot benoeming overgaat de instemming van het bestuur van de 
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor deze benoeming verkrijgen. 

5.  De functie directeur Publieke Gezondheid is onbezoldigd. 
6.  Het algemeen bestuur kan de benoeming als bedoeld in lid 1 intrekken.  
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HOOFDSTUK X 
 
FINANCIELE BEPALINGEN 
 
Administratie  
Artikel 24 

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie 
van de financiële administratie en van het beheer van de 
vermogenswaarde. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen 
van doelmatigheid en controle wordt voldaan. 

2. Ten aanzien van de controle op de administratie en op het beheer van de 
vermogenswaarden is artikel 213 van de Gemeentewet van 
overeenkomstige van toepassing. 

3. De verantwoordelijkheid voor de financiële administratie van Veilig Thuis 
wordt belegd bij de GGD Amsterdam. 

4. Het algemeen bestuur kan een financiële uitvoeringsregeling vaststellen,  
waarbinnen het algemeen bestuur aangeeft op welke wijze zij de 
begroting uitvoert en de administratie laat uitvoeren. 

  
Begroting 
Artikel 25 

1. Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt uitgegaan van 
verschillende (deel)begrotingen, namelijk: 

a.  een (deel)begroting Veilig Thuis;   
b. een (deel)begroting beheerkosten instandhouding GR. 

2. In de (deel)begrotingen wordt aangegeven de naar raming door elk 
deelnemende gemeente voor het jaar, waarop de begroting betrekking 
heeft , verschuldigde bedrag. 

3. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks 
vóór 16 januari en vóór 16 juli telkens de helft van de in het tweede lid 
bedoelde bijdrage. 

4. Verrekening van het verschil tussen het op grond van het vierde lid 
betaalde voorschot en het werkelijk verschuldigd bedrag gebeurt 
onmiddellijk na kennisgeving aan de deelnemende gemeenten van de 
vaststelling van de rekening. 

5. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de vorming van een 
egalisatiereserve overeenkomstig artikel 31, strekkende tot het 
reserveren van overgebleven gelden vanuit de (deel)jaarrekening per 
taak. De begroting inzake de verrekening met de gemeenten dient in dit 
verband hiermede te worden aangepast. 

 

 
Kaders 
 
Artikel 26 

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan 
dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. 
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2. De beleidsmatige kaders zijn uitgewerkt in de Regioaanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling 2015-2020 en de financiële kaders in een 
ontwerp(meer)begroting.  

3. Op basis van de beleidsmatige kaders wordt jaarlijks een (deel)jaarplan 
opgesteld. 

 
(Deel)jaarplannen en (deel)begrotingen van het lichaam 

Artikel 27 

1. Het dagelijks bestuur stelt, voorafgaand aan het jaar waarvoor het zal gelden, 
(deel)jaarplannen op waarvan de concept (deel)begrotingen deel uitmaken 

2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de concept (deel)jaarplannen en 
(deel)begrotingen acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt 
aangeboden, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.  

3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur 
van het openbaar lichaam hun zienswijze over de concept 
(deel)jaarplannen en (deel)begrotingen naar voren brengen. Het dagelijks 
bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 
concept (deel)jaarplannen  en (deel)begrotingen, zoals deze aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden.  

4. Het dagelijks bestuur legt dit separaat voorstel acht weken voordat deze 
aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, voor aan de 
gemeenteraden. 

5. Het algemeen bestuur stelt de definitieve (deel)jaarplannen en 
(deel)begrotingen vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij 
dient. 

6. Het dagelijks bestuur zendt de definitieve (deel)begrotingen binnen twee 
weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli, aan gedeputeerde 
staten. 

7. Het dagelijks bestuur zendt begrotingswijzigingen acht weken voordat 
deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden, toe 
aan de raden van de gemeenten. 

8. In de toelichting bij deze GR wordt een termijnschema voor de planning en 
controlcyclus van het lichaam is opgenomen als bijlage 1. 

 
(Deel)rekeningen van het lichaam 

 
Artikel 28 
1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar de concept (deel)jaarrekeningen met 

een bijbehorend inhoudelijk (deel)jaarverslagen van het voorgaande jaar 
op.  

2. Het dagelijks bestuur zendt de concept (deel)jaarrekeningen acht weken 
voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden 
aangeboden, doch uiterlijk vóór 15 april, toe aan de raden van de 
gemeenten. 

3. Het algemeen bestuur stelt de definitieve (deel)jaarrekeningen vast in het 
jaar volgend op het jaar waarop de definitieve (deel)rekeningen betrekking 
hebben. 

4. Het dagelijks bestuur zendt de definitieve (deel)jaarrekeningen binnen 
twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar 
volgende op het jaar waarop de definitieve (deel)jaarrekeningen 
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betrekking heeft, aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan 
gedeputeerde staten. 

5. Het dagelijks bestuur zendt de definitieve (deel)jaarrekeningen, de 
(deel)jaarverslagen na de vaststelling alsmede de accountantsverklaring en 
het verslag van bevindingen uiterlijk 15 juli van het jaar volgende op het 
jaar waarop de definitieve (deel)jaarrekeningen betrekking hebben, aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

6. Een de toelichting bij deze GR wordt een termijnschema voor de planning 
en controlcyclus van het lichaam is opgenomen als bijlage 1. 

 
 
Verdeling van de kosten 
 
Artikel 29 
1. Het algemeen bestuur beslist over de verdeling van de kosten met betrekking 

tot Veilig Thuis taken als genoemd in artikel 4 lid 1 sub c, al naar gelang de 

inbreng van de deelnemende gemeenten. 

2. Bij het bepalen van de dekking voor de begrote lasten wordt met de 
deelnemende partijen in overleg getreden over de hoogte van de bijdrage 
DUVO-middelen en de bijdrage van de GR-gemeenten. 

3. Het gestelde in lid 2 betreffende  de  DUVO-middelen blijft van toepassing op 
de afzonderlijke taken AMHK (Veilig Thuis) en overige taken, ook als DUVO-
middelen op termijn vervangen zijn door andere financieringsstromen. 

4. Zodra er meer kengetallen beschikbaar zijn, zal een verkenning starten naar 
de mate waarin de verdeling van de kosten gebaseerd kunnen worden op een 
andere verdeelsleutel; bijvoorbeeld op basis van de daadwerkelijke afname 
door de deelnemende gemeenten in plaats van inwonersaantal.  

5. Beheerkosten van de GR betreffende de instandhouding van het lichaam  
worden opgenomen in een aparte (deel)begroting. Dit betreft de kosten van 
de secretariële ondersteuning van het algemeen en het dagelijks bestuur en 
kosten die in verband met vergaderingen worden gemaakt. Deze kosten zijn 
voor rekening van de deelnemende leden naar rato van inwonersaantal. 

6. Voor de berekening van de in lid 5 en 6 bedoelde bijdrage wordt uitgegaan 
van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor 
de bijdrage verschuldigd is.  

7. Voor overige taken kan het algemeen bestuur aparte verdeelsleutels 
vaststellen al naar gelang de inbreng van de deelnemende gemeenten.  

8. Wanneer sprake is van niet in de begroting voorkomende, noodzakelijke 
activiteiten die niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoering, uitgevoerd voor en 
door de gemeenschappelijke regeling dan zijn de kosten voor rekening van de 
deelnemende leden naar rato van inwonersaantal. 
 

  
Risicoverdeling 
 
Artikel 30 
1. Het risico van de activiteiten die uitgevoerd worden voor en door de 

gemeenschappelijke regeling voor zover zij niet de reguliere 
bedrijfsvoering betreffen, is voor rekening van de deelnemende leden naar 
rato van inwoneraantal. 

2. Wijzigingen in omvang van taken moeten minimaal 1 boekjaar van tevoren 
aangekondigd worden aan het DB van de GR. Bij beëindiging van taken 
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stelt het algemeen bestuur regels vast met betrekking tot de 
berekeningswijze van de aan de gemeente die taken beëindigt toe te 
rekenen frictiekosten bij beëindiging en de wijze waarop deze door de 
beëindigende gemeente worden betaald.  

 
 
Egalisatiereserve 
 
Artikel 31 
1. Het algemeen bestuur kan besluiten tot vorming van een egalisatiereserve 

per (wettelijke) taak, strekkende tot het reserveren van overgebleven gelden 
vanuit de (deel)jaarrekening per taak. 

2. De (deel) begroting per taak inzake de verrekening met de gemeenten dient 
hiervoor te worden aangepast, voor zover deze een bepaling bevat dat 
verrekening met de gemeenten achteraf dient plaats te vinden. 

3. De egalisatiereserve per taak bedraagt niet meer dan 10% van het totaal van 
de begrote omzet van het betreffende kalenderjaar, waarbij een 
overschrijding van dit maximum leidt tot een verrekening met bijdragen 
komend jaar cq. terugbetaling aan de gemeenten. 

4. Wijziging in de hoogte van de egalisatiereserve kan alleen na goedkeuring 
door het algemeen bestuur. 

5. Een negatieve egalisatiereserve per taak dient te worden aangevuld vanuit 
de exploitatie van het volgende jaar, dan wel – bij een tekort groter dan 5% 
van de voornoemde omzet – vanuit de begroting van de twee volgende 
jaren. 

 
 
 
HOOFDSTUK XI 
 
GESCHILLEN 

 
Artikel 32 
1. In geval van geschillen als bedoeld in artikel 28 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, zullen partijen trachten deze in eerste 
instantie op te lossen met behulp van arbitrage. 

 
 
 
HOOFDSTUK XII 
 
TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING 
 
Toetreding 

 
Artikel 33 
1. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van toetreding. 
2. Aan toetreding kunnen door de gemeenten bepaalde voorwaarden worden 

verbonden. 
3. Alle raden van de gemeenten dienen in te stemmen met een besluit tot 

toetreding en de eventuele voorwaarden die hieraan worden verbonden. 
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4. Onverminderd het bepaalde in artikel 29, derde lid, gaat toetreding in op 
de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop alle raden van de 
gemeenten hebben ingestemd met het besluit tot toetreding, tenzij het 
algemeen bestuur met instemming van de gemeenten anders bepaalt. 

 
Uittreding 

 
Artikel 34 
1. Indien een lid wenst uit te treden, geschiedt dit bij besluit van het bevoegd 

orgaan van het betreffende lid, waarbij een opzegtermijn van drie jaar 
wordt aangehouden. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van het 
algemeen bestuur. 

2. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de 
berekeningswijze van de aan een uittredende gemeente toe te rekenen 
kosten bij uittreding en de wijze waarop deze door de uittredende 
gemeente worden betaald. 

3. Het algemeen bestuur stelt in overleg met de uittredende gemeente en in 
overeenstemming met de regels genoemd in het tweede lid van dit artikel, 
ten minste zes maanden voor het tijdstip van uittreding een regeling op 
met betrekking tot de gevolgen van de uittreding. Indien geen 
overeenstemming kan worden bereikt, wordt een geschil als bedoeld in 
artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, geacht te bestaan. 

 
Wijziging 

 
Artikel 35 
1. Een voorstel aan de gemeenten tot wijziging van deze regeling kan worden 

gedaan door het algemeen bestuur of door ten minste twee gemeenten. 
2. Alle raden en colleges van de gemeenten dienen in te stemmen met een 

besluit tot wijziging van deze regeling. 
3. De wijziging van de regeling treedt niet eerder in werking dan nadat deze 

door de gemeenten bekend is gemaakt op de in iedere gemeente 
gebruikelijke wijze. 

 
 
Opheffing 
 
Artikel 36 
1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van 

alle gemeenten. 
2. Het algemeen bestuur stelt, de raden van de gemeenten gehoord, een 

liquidatieplan vast en regelt de vereffening van het vermogen. 
3. De organen van het lichaam blijven, zo nodig, na het tijdstip van de 

beëindiging in functie totdat de liquidatie is beëindigd. 
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HOOFDSTUK XIII 
 
INWERKINGTREDING EN SLOTBEPALINGEN 
 
 

Inwerkingtreding 

 
Artikel 37 
1. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017. 
2. Burgemeester en wethouders van Amsterdam dragen zorg voor 

verzending van de regeling aan gedeputeerde staten en publicatie in de 
Staatscourant. 

 
Artikel 38 
1. De toetredende leden moeten uiterlijk een maand na de dag van het 

inwerkingtreden van de regeling hun vertegenwoordiging in het algemeen 
bestuur hebben aangewezen. 

2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste 
vergadering van het algemeen bestuur na de inwerkingtreding van deze 
regeling. 

 
Slotbepaling 
 
Artikel 39 
De regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De ingangsdatum van de regeling is: 
(met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2016. 
 



Versie 0.95 
 

20 

 

 

Toelichting bij de Gemeenschappelijke regeling 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland 
  

 
Algemene toelichting 
 
Het openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland is in het leven geroepen om 
uitvoering te geven aan artikel 14 van de Wet publieke gezondheid. Dit artikel 
schrijft voor dat gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio via het treffen 
van een gemeenschappelijke regeling zorgen voor de instelling en 
instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in die regio.   
 
Er is voor gekozen dat het openbaar lichaam zelf geen personeel in dienst heeft. 
De gemeente Amsterdam is eigenaar van de GGD. Dit is de uitdrukkelijke 
bestuurlijke wens van de leden, vastgelegd in de besluiten bij de oprichting van 
deze gemeenschappelijke regeling in 2013. In de veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland is een bestuurlijke afweging gemaakt om de invloed van de regio op 
het eigen takenpakket in stand te houden en niet mee te laten betalen aan het 
omvangrijkere takenpakket van de gemeente Amsterdam. Alle 
gemeentebesturen en gemeenteraden staan achter deze beslissing.  In de 
praktijk zal het er op neerkomen dat het lid Amsterdam als eigenaar GGD het 
grootste deel van deze waarborgplicht voor haar rekening neemt. Het lid 
Amsterdam zal jaarlijks de begroting van de GGD in zijn totaliteit ter kennisname 
overleggen aan het algemeen bestuur om inzichtelijk te maken hoe zij deze 
waarborgplicht vervult. De andere leden  kunnen op dat moment monitoren hoe 
de GGD in zijn totaliteit functioneert en haar opmerkingen en bedenkingen aan 
het lid Amsterdam overbrengen. 
 
De vorm van een openbaar lichaam maakt het in de toekomst mogelijk om 
commissies met beslissingsbevoegdheid in het leven te roepen, die bijvoorbeeld 
over dan aan deze regeling toe te voegen taken beslissen. Daarnaast bezit een 
openbaar lichaam rechtspersoonlijkheid (waardoor deze rechtspersoon 
bijvoorbeeld kan fungeren als contractpartner) en kan het bestuur van een 
openbaar lichaam verordenende bevoegdheden overgedragen krijgen. Anders 
gezegd: met het oog op het in de toekomst verder vervolmaken van de 
zogeheten ‘witte kolom’ ligt een keuze voor een openbaar lichaam voor de hand 
omdat die keuze de meeste mogelijkheden biedt. 
 
Per 1 januari 2015 zijn op grond van Hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet gemeenten verplicht om een advies 
en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling , nu ook bekend onder de 
naam Veilig Thuis, in stand te houden. Het is de bestuurlijke wens van de leden 
om deze taak in deze gemeenschappelijke regeling onder te brengen, en 
zodoende de regeling uit te breiden. 
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Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 en artikel 2 naamgeving, definities 
De regeling heet “Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland”. De naamgeving is voorgeschreven 
in de Wet publieke gezondheid (WPG).  
 
Artikel 3 doelstelling 
De doelstelling sluit aan bij de definitie zoals gedefinieerd in de WPG, maar reikt 
ook verder, met name gelet op de rol van gemeenten op het gebied van 
openbare geestelijke gezondheidszorg en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Hieraan is toegevoegd de verplichting voor betrokken 
gemeenten om een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
in te richten op grond van Hoofdstuk 4 van de Wmo 2015. 
 
Artikel 4 taken 
Omdat voorzienbaar is dat bepaalde taken op basis van andere wetten dan de 
WPG door de GGD uitgevoerd kunnen worden, is in het eerste lid, onder e, 
opgenomen dat het algemeen bestuur ook kan besluiten niet-Wpg taken tot het 
takenpakket te rekenen. Hiervoor is wel een unaniem besluit nodig van een 
voltallig algemeen bestuur. 
 
Artikel 5 het algemeen bestuur 
Het aantal leden van het Algemeen Bestuur is in lijn gebracht in de Wet 
gemeenschappelijke regeling zoals deze in werking is getreden per 1 januari 
2015. Het Algemeen Bestuur bestaat uit één lid per deelnemede gemeenten, met 
dien verstande dat het lid Amsterdam twee leden afvaardigt. Zie hiervoor verder 
de toelichting bij artikel 8. Het algemeen bestuur benoemt één van de 
afgevaardigden van het lid Amsterdam tot voorzitter van het algemeen bestuur. 
In een reglement van orde kan ook worden opgenomen dat het algemeen 
bestuur uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aanwijst. 
 
Artikel 8 werkwijze van het algemeen bestuur 
Voor de stemverhouding in het algemeen bestuur is uitgegaan van het 
significante verschil in inwonertal tussen de leden. In onderhavige regeling is 
bepaald dat ieder lid van het algemeen bestuur één stem uitbrengt, met 
uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een 
inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte 
daarvan, één stem meer uit tot een maximum van zes stemmen per gemeente. 
Het totaal aantal stemmen van het lid Amsterdam wordt gelijkelijk verdeeld over 
zijn twee afgevaardigden zodat elk van hen de helft van het totaal aantal 
stemmen van het lid Amsterdam heeft. Op deze manier wordt voldaan aan het 
wettelijk vereiste uit de Wgr dat het dagelijks bestuur noch getalsmatig noch qua 
stemgewicht de meerderheid uitmaakt van het algemeen bestuur. Bij gelijke 
stemverhouding wordt eerst gedurende een maand gezocht naar een oplossing 
die wel een meerderheid van de stemmen oplevert. Lukt dit niet, dan heeft de 
voorzitter een doorslaggevende stem. Verder is voor de werkwijze van het 
algemeen bestuur van belang art. 22, eerste lid Wet gemeenschappelijke 
regelingen waarin diverse bepalingen in de Gemeentewet die betrekking hebben 
op de werkwijze van de raad van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. 
 
Artikel 10 bevoegdheden van het algemeen bestuur 
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Het algemeen bestuur beslist wat er in het gezamenlijke takenpakket zit en tegen 
welke prijs dat aan de deelnemende gemeenten geleverd zal worden. Indien 
deelnemende gemeenten, voor zichzelf aanvullende taken willen afnemen, dan 
kunnen zij hierover met de GGD Amsterdam aanvullende afspraken maken dan 
wel inkopen bij een andere marktpartij. Het takenpakket voor de OGZ taken 
geldt voor de leden Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder- Amstel en Uithoorn. 
Doorrekening van de kosten wordt opgenomen in de GR OGZ Amstelland. Het lid 
Amsterdam stelt zijn takenpakket intern vast via de RVE GGD. Het takenpakket 
voor de AMHK taken geldt voor alle leden.  
 
Artikel 11 inlichtingen en verantwoording 
Artikel 11 heeft betrekking op het geven van inlichtingen en het afleggen van 
verantwoording door een lid van het algemeen bestuur aan de raad of 
gemeenschappelijke regeling die hem heeft aangewezen en is een uitvloeisel van 
de verplichting genoemd in artikel 16 Wgr. De wijze waarop de inlichtingen 
dienen te worden verstrekt of de verantwoording dient te worden afgelegd, kan 
per gemeente verschillen. 
Omdat de gemeentelijke taken in de WPG uitsluitend nog aan de colleges zijn 
opgedragen, is in artikel 12 ook voorzien in het geven van inlichtingen aan de 
desbetreffende colleges. Dit is met name zo bepaald voor de gevallen dat 
raadsleden zijn aangewezen in het algemeen bestuur. Gelet op de Wgr blijft het 
ter verantwoording roepen van leden van het algemeen bestuur uitsluitend 
voorbehouden aan de raad van de desbetreffende gemeente. 
 
Artikel 13 samenstelling van het dagelijks bestuur 
Artikel 14, derde lid Wgr stelt dat  de leden van het dagelijks bestuur nimmer een 
meerderheid mogen uitmaken van het algemeen bestuur. Doel van deze 
bepaling is om de interne verantwoording van het dagelijks bestuur jegens het 
algemeen bestuur geen dode letter te laten worden.  
 
Artikel 14 werkwijze van het dagelijks bestuur 
In dit artikel is een aantal bepalingen met betrekking tot de vergaderingen van 
het dagelijks bestuur opgenomen. Aangezien het dagelijks bestuur van het 
openbaar lichaam belast is met bevoegdheden die aan het college van 
burgemeester en wethouders toekomen, zijn ook voor het college relevante 
artikelen uit de Gemeentewet in dit verband van toepassing (volgt uit artikel 33, 
eerste lid Wgr). Hierbij moet met name worden gedacht aan artikel 56 
(vergaderquorum: ten minste de helft van de zittende bestuursleden dient 
aanwezig te zijn voor beraadslaging/besluitvorming), artikel 58 (van toepassing 
verklaring van artikel 28, eerste tot en met derde lid, artikel 29 en artikel 30 
Gemeentewet: bepalingen m.b.t. stemming en besluitvorming) en artikel 59 
(staking van stemming) van de Gemeentewet. 
 
Het derde lid bepaalt dat het dagelijks bestuur voor zijn vergadering een 
reglement van orde vaststelt dat aan het algemeen bestuur ter kennisneming 
wordt overgelegd. In dit reglement kan het dagelijks bestuur nadere bepalingen 
opnemen ten aanzien van zijn vergaderingen. Hierbij moet gedacht worden aan 
bepalingen omtrent de openbaarheid van de vergaderingen en de mogelijkheid 
personen, al dan niet op uitnodiging, de vergadering te laten bijwonen en hen 
hierin een adviserende stem te geven. 
 
Artikel 19 voorzitter 
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In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat de voorzitter alle stukken tekent 
die van het algemeen of dagelijks bestuur uitgaan. Daarnaast dient ook altijd de 
secretaris mede te ondertekenen, zoals is vastgelegd in artikel 20, vijfde lid. Het 
lid Amsterdam levert de voorzitter, de rol van secretaris wordt vervuld door een 
ambtenaar van de gemeente Amsterdam.  
 
Artikel 20 voorzitter, vertegenwoordiging 
Hoewel het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de voorzitter het lichaam in en 
buiten rechte vertegenwoordigt, kan hij de vertegenwoordiging ook opdragen 
aan een gemachtigde die hij in overleg met het dagelijks bestuur aanwijst. Op 
deze (schriftelijke) volmachtverlening zijn de daartoe strekkende bepalingen uit 
het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
 
Het tweede lid ziet op de situatie dat de voorzitter behoort tot het bestuur van 
een gemeente die partij is in een rechtsgeding waarbij het lichaam is betrokken. 
Het dagelijks bestuur wijst in dit geval een ander lid uit zijn midden aan om het 
lichaam te vertegenwoordigen. Deze bepaling vindt overigens ook onverkort 
toepassing indien de plaatsvervangend voorzitter behoort tot het bestuur van 
een gemeente die partij is in een rechtsgeding waarbij het lichaam is betrokken. 
Ook in dat geval wijst het dagelijks bestuur uit zijn midden een ander lid als 
plaatsvervangend voorzitter aan. 
 
Artikel 21 secretaris 
In het tweede lid is bepaald dat de secretaris, bij alle vergaderingen van het 
algemeen en dagelijks bestuur aanwezig is, tenzij het bestuur anders beslist. 
Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan beraadslagingen waarbij het 
persoonlijk functioneren van de secretaris aan de orde komt. Het is niet mogelijk 
om als algemeen of dagelijks bestuur besluiten te nemen in afwezigheid van de 
secretaris. 
 
Artikel 22 commissies 
Dit artikel betreft de instelling van (‘lichte’) adviescommissies, zoals bedoeld in 
artikel 24 Wgr. Op grond van het eerste lid van artikel 24 Wgr, regelt het 
algemeen bestuur bij verordening de samenstelling, bevoegdheden en de 
werkwijze van de commissie alsmede de openbaarheid van de vergaderingen. 
 
De instelling van vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur of aan de 
voorzitter en de regeling van haar samenstelling en bevoegdheden geschiedt 
door het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur 
onderscheidenlijk van de voorzitter. 
Andere commissies van advies aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter 
worden door het dagelijks bestuur onderscheidenlijk door de voorzitter ingesteld. 
 
Indien op enig moment instelling van (‘zware’) commissies (taakcommissies), 
zoals bedoeld in artikel 25 Wgr wenselijk is, zal de onderhavige 
gemeenschappelijke regeling aangepast dienen te worden. Het eerste lid van 
artikel 25 Wgr bepaalt namelijk dat het algemeen bestuur van het openbaar 
lichaam commissies kan instellen met het oog op de behartiging van bepaalde 
belangen indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet. 
Zie ook de algemene toelichting. 
 
Artikel 23 
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De benoemingsprocedure van de directeur Publieke Gezondheid (DPG) is in dit 
artikel vastgelegd. De Wet publieke gezondheid bepaalt, dat de DPG  benoemd 
wordt door het Algemeen Bestuur na consultatie van het bestuur van de 
veiligheidsregio. Aangezien het lid Amsterdam eigenaar blijft van de GGD, stelt 
deze de DPG  ook aan. Gezien deze constructie is ervoor gekozen, dat het lid 
Amsterdam de voordracht doet voor een nieuwe DPG , waarbij de overige leden 
van het Algemeen Bestuur betrokken worden bij de  sollicitatieprocedure. 
 
In de praktijk zal de functie DPG  zijn gekoppeld aan de functie directeur van de 
RVE GGD van de gemeente Amsterdam (verder directeur GGD). De 
werkzaamheden als DPG  vallen in dat geval binnen het takenpakket van de 
directeur GGD. De directeur GGD is een ambtenaar in dienst van de gemeente 
Amsterdam en valt voor zijn rechtspositieregeling onder de Nieuwe 
Rechtspositieregeling Amsterdam.  
 
De directeur GGD wordt aangestuurd door of namens het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tenzij het de 
uitvoering van taken in de functie van DPG  betreft. In dat laatste geval vindt 
aansturing plaats door het Algemeen Bestuur. Aangezien Amsterdam ook deel 
uitmaakt van het Algemeen Bestuur, heeft Amsterdam ook via die manier 
invloed op de aansturing van de DPG . Wanneer ontslag uit de functie van 
directeur GGD plaatsvindt dan zal de benoeming als DPG worden ingetrokken. 
 
 
Artikel 25 tot en met 28 kadernota en voorlopige jaarrekening, begroting en 
rekening  van het lichaam 
Artikel 26 is een zo letterlijk mogelijke weergave van het nieuwe artikel 34b van 
de Wgr. De kadernota moet de algemene financiële en beleidsmatige kaders 
bevatten voor het navolgende kalenderjaar en in elk geval een indicatie geven 
over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de 
prijscompensatie. Deze informatie moet voor 15 april worden aangeboden zodat 
de raden deze informatie beschikbaar hebben voor hun voorjaarsnota’s. Naast de 
kadernota moet ook de voorlopige jaarrekening over het voorgaande 
kalenderjaar worden aangeboden aan de raden. Volgens de wetgever gaat het 
om de voorlopige jaarrekening, inclusief het accountantsrapport, maar de wet 
eist niet dat het accountantsrapport al beschikbaar is. 
 
Artikel 27 tweede en achtste lid: Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp 
begroting alsmede begrotingswijzigingen acht weken voordat zij ter vaststelling 
worden aangeboden aan het algemeen bestuur, toe aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun 
zienswijzen over de ontwerp begroting dan wel de begrotingswijziging(en) naar 
voren brengen (artikel 35, derde lid, Wgr).  
De artikelen 27 en 28 zijn in lijn gebracht met de wijzigingen in de Wet 
gemeenschappelijke regeling zoals deze in werking is getreden per 1 januari 
2015.  
 
Artikel 29 verdeling van de kosten 
Wanneer sprake is van niet in de begroting voorkomende, noodzakelijke 
activiteiten die niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoering, uitgevoerd voor en 
door de gemeenschappelijke regeling dan betreft het onvoorziene  zaken, zoals 
mogelijke vanuit het Rijk gedelegeerde aanvullende taken danwel acute 



Versie 0.95 
 

25 

 

eenmalige opdrachten. Onder kosten in verband met de instandhouding van het 
lichaam zijn bijvoorbeeld te verstaan de kosten van de secretariële ondersteuning 
van het algemeen en het dagelijks bestuur en kosten in verband met 
vergaderingen.  
 
 
Artikel 32 arbitrage 
Artikel 32 Wgr geeft gedeputeerden staten de bevoegdheid om te beslissen in 
geschillen over de toepassing, in de ruimste zin van het woord, van de regeling. 
Dit kunnen zijn geschillen tussen deelnemende gemeenten of tussen algemeen 
bestuur en een of meer deelnemende gemeenten. 
Gedeputeerde staten kunnen in dat geval het desbetreffende bestuur opdragen 
een besluit te nemen met inachtneming van het door gedeputeerde staten 
bepaalde en binnen een door gedeputeerde staten te stellen termijn. Indien het 
besluit niet binnen de termijn wordt genomen, nemen gedeputeerde staten zelf 
het besluit. 
 
Dit artikel komt  neer op een inspanningsverplichting van partijen om eerst te 
proberen er via arbitrage of mediation zelf uit te komen. Partijen dienen zich dan 
van te voren te onderwerpen aan de voorwaarden voor mediation (zie hiervoor 
bijvoorbeeld het reglement van de Stichting Nederlands Mediaton Instituut te 
Amsterdam). De gedachte achter mediation is dat partijen beter gebaat zijn bij 
een oplossing die zij gezamenlijk (onder begeleiding) hebben bereikt, dan bij een 
oplossing die ‘van bovenaf’ is opgelegd. 
Levert mediation niets op, of wensen partijen hier niet aan mee te werken, dan 
beslissen dus gedeputeerde staten zoals hiervoor beschreven. 
 
Artikelen 33 t/m 36 toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 
Gelet op de risico’s die de gemeente Amsterdam loopt in verband met de 
uitvoering van het takenpakket, zijn nadere regels gesteld voor uittreding van 
een gemeente. In ieder geval dienen de frictiekosten te worden vastgesteld en 
dient  geregeld te worden op welke wijze deze door de uittredende gemeente 
dienen te worden vergoed. 
Een gemeente die gebruik maakt van het recht tot uittreding, dient voorts een 
opzegtermijn van drie jaar in acht te nemen. 
 
Artikel 35, derde lid, regelt dat een wijziging van de regeling pas intreedt nadat 
deze is bekend gemaakt. Dit sluit aan bij artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), dat bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is 
bekendgemaakt. Volgens artikel 3:42 Awb kan dat via een van overheidswege 
uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere 
geschikte wijze. In de praktijk is het aan te bevelen dat het openbaar lichaam het 
initiatief neemt om te zorgen voor bekendmaking door alle gemeenten in het 
werkgebied van het openbaar lichaam. 
 
Artikel 36, tweede en derde lid, gaat over de liquidatie en de vereffening van het 
vermogen van het openbaar lichaam na opheffing. De organen van het lichaam, 
te weten de voorzitter, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, blijven 
voor zover dit voor de liquidatie nodig is nog in functie. 
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Artikel 37 Inwerkingtreding 
De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 januari 
2017. 
Gelet op artikel 3:40 Awb zullen de gemeenten het besluit tot aangaan van de 
Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland, tijdig 
bekend dienen te maken op de in de desbetreffende gemeente gebruikelijke 
wijze. 
Zie ook de toelichting bij artikel 35. 
 
Ingevolge artikel 26, eerste lid Wgr zijn B&W van Amsterdam aangewezen om de 
regeling, als deze eenmaal is vastgesteld, toe te zenden aan gedeputeerde 
staten. 
 
Artikel 38 Inwerkingtreding 
In het eerste lid is bepaald dat de toetredende gemeenten uiterlijk een maand na 
het inwerkingtreden van de regeling de leden in het algemeen bestuur dienen te 
hebben aangewezen. 
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DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST AMHK1 (Veilig Thuis) en Centrum Seksueel Geweld. 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN   

 

1. Openbaar lichaam  GGD Amsterdam-Amstelland, gevestigd te Amsterdam aan de Amstel 1  ten deze 

vertegenwoordigd door haar voorzitter, waarvan deel uitmaken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, 

 

en  

 

2. Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam aan de Nieuwe Achtergracht 100 ten deze vertegenwoordigd 

door de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam, op basis van het algemeen mandaatbesluit 

vertegenwoordigd door zijn directeur, hierna te noemen “RVE GGD Amsterdam”,  

 

CONSIDERANS 

 

 

A. In 2013 zijn de GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland (met als leden de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) en de gemeente Amsterdam een overkoepelende gemeenschappelijke 

regeling aangegaan, genaamd Gemeenschappelijke Regeling Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland 

(hierna: “Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland”). Deze gemeenschappelijke regeling  is in het leven  

geroepen om te voldoen aan de wettelijke verplichting om op de schaal van de veiligheidsregio een regionale 

GGD in stand te houden.  

 

B. De gemeenten genoemd onder 1 zijn verplicht op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet om een advies- en 

meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: “AMHK”) te organiseren en in stand te houden.   

 

C. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben,  in het licht 

van het voorgaande alsmede naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling besloten 

de bestaande gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland  op te heffen en 

gelijktijdig een nieuwe gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland aan te 

gaan waarin ten opzichte van de bestaande het volgende is aangepast: 
a. het lid GR OGZ Amstelland treedt uit onder gelijktijdige toetreding van de gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn; 
b. aan de taken van de gemeenschappelijke regeling wordt het AMHK en bijbehorende taken toegevoegd 

(hierna tezamen: “AMHK-taken”). 

 

D. Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland wil voor een lange termijn de AMHK-taken doen uitvoeren 

                                                      
1
 Het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) is de wettelijke benaming. Landelijk hebben de meldpunten 

de naam Veilig Thuis aangenomen.  
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door RVE GGD Amsterdam.  

 

E. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben ingestemd met 

de oprichting van de netwerkorganisatie Centrum voor Seksueel Geweld (hierna: “CSG”) voor de regio 

Amsterdam-Amstelland. 

 

F. Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland wil voor een lange termijn taken, overeenkomstig artikel 2 , lid 

2.2.j, voor het CSG doen uitvoeren door RVE GGD Amsterdam. 

 

G. De gemeente Amsterdam als publiekrechtelijk rechtspersoon verantwoordelijk voor RVE GGD Amsterdam en 

bereid is om voor een lange termijn bedoelde AMHK- en CSG-taken voor de Openbaar lichaam GGD 

Amsterdam-Amstelland uit te voeren. 

 

H. Teneinde het voorgaande te verwezenlijken, wensen Partijen deze Overeenkomst aan te gaan en de 

rechtshandelingen te verrichten die in deze Overeenkomst worden beschreven. 

 

HIERBIJ WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

 

Definities en interpretatie 

Artikel 1 

 

1.1 In deze Overeenkomst (waaronder begrepen de considerans) hebben woorden en begrippen die met een 

hoofdletter zijn geschreven de betekenissen die daaraan worden toegekend zoals vetgedrukt. 

 

1.2 Woorden die het enkelvoud aanduiden, hebben een gelijksoortige betekenis in het meervoud en vice versa. 

 

Omschrijving werkzaamheden 

Artikel 2 

  

2.1 Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan RVE GGD Amsterdam op de uitvoering van alle 

taken op grond van hoofdstuk vier van de Wmo 2015 (in het bijzonder de artikelen 4.1.1 lid 2 en lid 3) ten 

behoeve van inwoners en professionals die te maken krijgen met huiselijk geweld danwel kindermishandeling, 

waaronder in ieder geval: 

a. het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een 

vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt.  

b. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

c. het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Daarbij mag het AMHK, indien dat noodzakelijk is, zonder toestemming van 

degene die het betreft, persoonsgegevens verwerken. 

d. het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft. 

e. het in kennis stellen van een instantie van een melding die passende professionele hulp kan verlenen  

f. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een 



 

 

Versie 0.95  

 

 

 

 

   3 

vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de 

ernst van het feit daar aanleiding toe geeft. 

g. het in kennis stellen van het betreffende college van B&W  indien het AMHK een verzoek tot onderzoek 

doet bij de Raad voor de Kinderbescherming. 

h. het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn 

ondernomen. 

 

2.2 Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan RVE GGD Amsterdam op de uitvoering van de 

volgende taken voor vormgeving Veilig Thuis:  

a. het fungeren als meldpunt bij crisis waar jeugdigen bij betrokken zijn. 

b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke passende 

vervolghulp nodig is. 

c. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en 

kindermishandeling en expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling. 

d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de uitvoering van Tijdelijk Huisverboden. 

e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen 

dienstverlening. 

f. het leveren van periodieke informatie over de geleverde prestaties, conform het informatieprotocol 

Veilig Thuis (VNG) aan het algemeen bestuur van de Openbaar lichaam GGD Amsterdam-

Amstelland. 

g. als opdrachtnemer voeren van periodiek overleg met de RVE OJZ van de gemeente Amsterdam die 

fungeert als ambtelijk opdrachtgever namens de GR-partners. 

h. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners en politie ten behoeve van een efficiënte 

en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en inbreng van expertise van de 

ketenpartners en politie ten behoeve van de vormgeving van Veilig Thuis. 

i. het vormgeven van een eigen identiteit van het AMHK,  als onafhankelijk en deskundig Veilig Thuis 

meldpunt en expertisecentrum.  

j. uitvoering geven aan taken voor het CSG zijnde:  

(i) uitvoering geven aan de frontoffice van het CSG;  

(ii) het met voor 0,1 fte delen van de communicatieadviseur van het CSG met Veilig Thuis; 

(iii) het leveren van de coördinator van het CSG welke, net als het CSG als geheel onder de 

directeur Publieke Gezondheid van de RVE GGD Amsterdam valt, het volgende  

takenpakket heeft: zorgdragen voor de doorontwikkeling van het CSG, monitoren van 

(werk)processen en resultaten, het maken van evaluaties, jaarverslagen, jaarplannen en de 

begroting alsmede het vervullen van een oplossende rol bij geschillen tussen de partners 

van het CSG.  

 

2.3 Partijen komen overeen dat, voor wat betreft de taken als genoemd in lid 2.1 en 2.2, Openbaar lichaam GGD 

Amsterdam-Amstelland, de RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Amsterdam (“RVE OJZ”) 

machtigt om namens haar uitvoering te geven aan het ambtelijk opdrachtgeverschap voor deze taken. 
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Jaarplan AMHK  

Artikel 3 

 

3.1 RVE GGD stelt een begroting, jaarrekening en halfjaarlijkse rapportages op. 

 

3.2 De RVE GGD Amsterdam stelt, voorafgaand aan het jaar waarvoor het zal gelden, een Jaarplan op waarvan 

een  conceptbegroting, de uit te voeren taken/te leveren diensten en, de smart geformuleerde, te realiseren 

resultaten deel uitmaken. RVE GGD Amsterdam stuurt dit Jaarplan voor 1 april aan het bestuur van 

Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. RVE GGD Amsterdam sluit aan bij de P&C cyclus van de 

leden van de Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. De termijnen voor levering van Jaarplan en 

conceptbegroting zijn overeenkomstig artikel 26 en 27 van de GR.  

  

3.3 Voorafgaand aan het opstellen van het Jaarplan overlegt RVE GGD Amsterdam met het bestuur van 

Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland over de inhoud van dit plan. Bij het opstellen van het 

Jaarplan wordt als uitgangspunt gehanteerd het Jaarplan van het voorafgaande jaar, waarbij de bijdrage van 

Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland in ieder geval wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van 

de gemeente Amsterdam. 

 

3.4 Na toezending door de RVE GGD Amsterdam van het Jaarplan aan Openbaar lichaam GGD Amsterdam-

Amstelland treden de in dit artikel genoemde partijen in overleg over het Jaarplan. Openbaar lichaam GGD 

Amsterdam-Amstelland stelt binnen 3 maanden na toezending van het Jaarplan door de RVE GGD 

Amsterdam het Jaarplan vast. Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland stuurt binnen twee weken 

nadat het Jaarplan is vastgesteld een kopie van het vastgestelde Jaarplan aan de RVE GGD Amsterdam. 

 

3.5 Indien het Jaarplan door Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland gewijzigd wordt vastgesteld dient 

GR Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland hierover met RVE GGD Amsterdam in overleg te treden 

om te bezien wat dit betekent voor de uitvoering van de aan de RVE GGD Amsterdam opgedragen taken. 

 

3.6 Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland verbindt zich door het vaststellen van het Jaarplan de 

daarin genoemde bijdrage aan RVE GGD Amsterdam te betalen. 

 

3.7 Jaarlijkse zal RVE GGD Amsterdam voor de Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een 

jaarrekening opstellen en toezenden aan het bestuur van Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland 

conform artikel 26 en 28 van de GR 

 

3.8 Winst danwel verlies komt voor rekening van de GGD Amsterdam- Amstelland. De GGD Amsterdam- 

Amstelland zal ten behoeve van de in deze Overeenkomst genoemde taken voor de looptijd van deze 

Overeenkomst, overeenkomstig artikel  32 van de gemeenschappelijke regeling, een egalisatiereserve in het 

eigen vermogen kunnen opnemen van maximaal 10% van het totaal van de begrote omzet van het 

betreffende kalenderjaar. Indien bij de uitvoering van de in deze Overeenkomst aan de RVE GGD 

Amsterdam opgedragen taken een positief dan wel negatief resultaat instaat, zal dit ten gunste 
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respectievelijk ten laste worden gebracht van deze egalisatiereserve. De gereserveerde gelden zullen door 

de RVE GGD Amsterdam worden aangewend ten behoeve van Openbaar lichaam GGD Amsterdam-

Amstelland. 

 

3.9 Overeenkomstig bepaalde in het vorig lid komen kosten van niet te voorziene ontwikkelingen en 

calamiteiten voor rekening van Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. 

 

Jaarplan CSG  

Artikel 4 

4.1 Er wordt jaarlijks een inhoudelijk beleids- en financieel kader opgesteld conform artikel 26 van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam – Amstelland  

 

4.2 Er wordt jaarlijks een concept- en definitieve begroting opgesteld conform artikel 27 van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam – Amstelland  

 

In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde levert RVE GGD Amsterdam ten aanzien van de taken, genoemd in 

artikel 4.1 sub d van de GR, jaarlijks een verslag over de resultaten van het afgelopen jaar en een jaarplan voor het 

jaar daaropvolgend ten behoeve van dagelijks en algemeen bestuur, met een afschrift aan de RVE OJZ Amsterdam, 

RVE GGD Amsterdam  maakt jaarlijks een begroting voor de exploitatie van het CSG. Deze begroting bevat in ieder 

geval de kostenposten voor de 24/7  frontoffice, de zorgcoördinatie van RVE GGD Amsterdam, en coördinatie - en 

communicatiekosten van het CSG.  

 

Wijze van betalen 
Artikel 5 

In de (deel)begrotingen wordt aangegeven de naar raming door elk deelnemende gemeente voor het jaar, 
waarop de begroting betrekking heeft , verschuldigde bedrag.  De deelnemende gemeenten betalen bij wijze 
van voorschot jaarlijks vóór 16 januari en vóór 16 juli telkens de helft van de bedoelde bijdrage  
 
 
Sturings- en verantwoordingsinformatie  

Artikel 6 

 

6.1 RVE GGD Amsterdam zal als opdrachtnemer van Veilig Thuis, via de directeur Veilig Thuis, de afdeling Jeugd 

en/ of Zorg van de betrokken gemeenten  (afhankelijk van de casus) bij calamiteiten, waarbij kinderen en of 

volwassenen slachtoffer of dader zijn en Veilig Thuis actief betrokken is of is geweest, onmiddellijk 

informeren  zoals vastgelegd in de calamiteitenprotocollen van de desbetreffende gemeente.. 

 

6.2 Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland zal op verzoek van RVE GGD Amsterdam alle informatie aan 

die laatste  verstrekken, die in verband met deze Overeenkomst nodig worden geacht. 

 

6.3 Halfjaarlijks wordt een  rapportage opgesteld ten behoeve van het algemeen bestuur tezamen met de 

rapportage van het CBS.  
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6.4 Een tussentijdse managementrapportage over de kwartalen Q1 en Q3 wordt opgesteld ten behoeve van het 

dagelijks en algemeen bestuur, waarin tenminste de volgende onderdelen in voorkomen:  operationele 

productiecijfers van adviesvragen, meldingen huiselijk geweld, meldingen kindermishandelingen en 

werkvoorraden. 

 

6.5 RVE GGD Amsterdam stelt twee keer per jaar een rapportage op voor de bestuurlijke opdrachtgever 

(algemeen bestuur GR) ten behoeve van de wettelijke rapportageverplichting aan het Centraal Bureau voor 

de Statistiek. 

 

Aansprakelijkheid bij uitvoering overeenkomst  

Artikel 7 

 

7.1 RVE GGD Amsterdam zal zich voor de aansprakelijkheid in het kader van de uitvoering van haar 

werkzaamheden verzekeren. Een polis van deze verzekering is aan deze Overeenkomst gehecht. 

Aansprakelijkheid van RVE GGD Amsterdam is beperkt tot het in een bepaald geval door de verzekeraar van 

RVE GGD Amsterdam uitgekeerde bedrag. De GR vrijwaart de GGD voor aanspraken van derden, uit welke 

hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade of kosten verband houdende met werkzaamheden in het 

kader van de onderhavige Overeenkomst, die de in de verzekering van RVE GGD Amsterdam opgenomen 

maximum bedragen te boven gaan. 

 

7.2 Indien zich situaties of omstandigheden voordoen waarin deze dienstverleningsovereenkomst niet voorziet,  

dan treden partijen in onderling overleg om hier een oplossing voor te vinden. Daarbij laten partijen zich 

leiden door de aard en de doelstelling van de Gemeenschappelijke regeling. 

 

Frictiekosten bij wijziging taken 

Artikel 8 

 

8.1 In geval van wijzigingen in de aan RVE GGD Amsterdam opgedragen taken , zijn de daarmee samenhangende 

frictiekosten voor rekening van Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland, die deze op haar beurt 

conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling zal doorbelasten aan het lid die deze wijziging 

voorstelt. 

 

8.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst als bepaald in artikel 12 zijn de daarmee samenhangende 

frictiekosten voor rekening van Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland conform artikel 30 van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Duur en wijziging 

Artikel 9 

 

9.1 Deze  Overeenkomst wordt aangegaan per 1 januari 2016 voor de duur van vier jaar en kan niet tussentijds 

worden opgezegd. 
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9.2 Wijzigingen binnen deze  Overeenkomst, die mogelijk voortkomen uit de jaarlijkse rapportage als bepaald in 

artikel 4 en 6, worden  door opdrachtgever en opdrachtnemer besproken. Het algemeen bestuur is bevoegd 

besluiten  te nemen over mogelijke wijzigingen in het DVO.   

 

9.3 Na ommekomst van de in artikel 11.1 genoemde termijn wordt deze Overeenkomst elke vier jaar 

stilzwijgend verlengd voor de duur van 4 jaar. Deze verlenging vindt plaats tenzij een van de Partijen 

tenminste 24 maanden voor ommekomst van deze periode schriftelijk aan de andere Partij heeft 

aangegeven deze Overeenkomst niet te willen verlengen. 

 

9.4 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel kan elk der Partijen deze overeenkomst met 

onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving 

aan de andere Partij in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 

één van de Partijen bij de uitvoering van deze Overeenkomst en de tekortkoming zodanig ernstige is dat van de 

beëindigende Partij niet kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst laat voortduren. 

 

Overdracht rechtsverhouding 

Artikel 10 

 

10.1 Een Partij kan haar rechten of verplichtingen uit hoofde van, of haar rechtsverhouding onder, deze 

Overeenkomst niet overdragen of anderszins vervreemden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring 

van de andere Partij. 

 

10.2 Een Partij is bevoegd om aan het verlenen van toestemming, als bedoeld in het eerste lid, redelijke voorwaarden 

te verbinden. 

 

Aanvulling of wijziging van de Overeenkomst 

Artikel 11 

 

Aanvulling en/of wijzigingen van deze Overeenkomst gelden tussen Partijen na te zijn neergelegd in een gewijzigde en 

door Partijen ondertekende overeenkomst. 

 

Gedeeltelijke onverbindendheid 

Artikel 12 

 

Is of wordt de Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig dan wel onverbindend, dan blijven Partijen aan het overblijvende deel 

gebonden. Partijen zullen alsdan het ongeldige deel dan wel onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel 

geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Overeenkomst, 

zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, dan wel het onverbindende gedeelte. 

 

Rechtskeuze en geschillenregeling 

Artikel 13 
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13.1 Indien er geschillen bestaan over deze Overeenkomst, zullen Partijen met elkaar in overleg treden waarbij 

beiden zich zullen inspannen om in minnelijk overleg tot een oplossing te komen. 

 

13.2 De Partijen wijzen de bevoegde rechter te Amsterdam aan als exclusief bevoegd om in eerste instantie kennis te 

nemen van een geschil tussen Partijen terzake van deze Overeenkomst. 

 

 

(handtekeningenpagina volgt)  
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Het Openbaar Lichaam Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland    

namens deze de voorzitter       

[…]         

 

 

 

________________________      

Naam : dhr. E. van der Burg           

  

Datum : 

 

 

Gemeente Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam namens 

deze algemeen directeur  

 

 

 

________________________     

Naam : de heer P. van der Velpen         

Datum :        

 



7.b Vangnetuitkering 2016 (2016/58)

1 Raadsvoorstel 2016/58 Vangnetuitkering 2016 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 

 

 

Nummer 2016/58 
 

datum raadsvergadering : 15 december 2016 

onderwerp : Vangnetuitkering 2016 

portefeuillehouder : J.J. de Maa 

datum raadsvoorstel : 8 november 2016 

 

Samenvatting 
Voor 2016 is er een tekort op het BUIG-budget( BUIG =Bundeling Uitkeringen 

Inkomensvoorziening Gemeenten). Om dit tekort aan te vullen, kan een 

vangnetuitkering worden aangevraagd. Een van de voorwaarden om voor de 

vangnetuitkering in aanmerking te komen, is het aanleveren van een brief, of 

vergelijkbaar document, waarmee het college de raad in 2016 heeft geïnformeerd 

over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden 

overwogen om tot tekortreductie te komen en een document waaruit de opvattingen 

van de gemeenteraad hieromtrent blijken. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De economische crisis heeft geleid tot een toenemend beroep op de bijstand. Dit heeft 

tot gevolg dat in Ouder-Amstel sinds 2013 sprake is van een tekort op het BUIG-

budget. Het tekort houdt ook verband met het feit dat wij als kleine gemeente met 

een financieel historisch verdeelmodel te maken hebben. Dit betekent dat het budget 

is gebaseerd op de uitgaven van twee jaar eerder. 

In 2013 en 2014 vond de grootste instroom in de bijstand plaats. Sinds die tijd heeft 

het aantal bijstandsuitkeringen zich gestabiliseerd. Dit betekent dat wij in 2014 en 

2015 een groot tekort op het BUIG-budget hadden. Voor dit tekort heeft Ouder-Amstel 

een Individuele Aanvullende Uitkering (2013 en 2014) en een Vangnetuitkering (2015) 

aangevraagd en ontvangen (zie notitie Vangnetuitkering 2016).  

 

Wat is er aan de hand? 
In 2016 is er wederom een tekort op het BUIG-budget. Volgens een concept-

berekening door de afdeling financiën zou Ouder-Amstel in aanmerking kunnen komen 

voor een vangnetuitkering van € 43.390 mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

 

Wat gaan we doen? 
In de bijgevoegde notitie staan een korte een analyse en maatregelen om het tekort 

tegen te gaan. Middels een raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd en wordt de 

gelegenheid geboden hierop te reageren. 

Op deze wijze wordt aan de voorwaarden voor de toekenning van de vangnetuitkering 

voldaan. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De raad kan haar opvattingen over de analyse en maatregelen laten blijken. Deze 

zullen worden meegenomen in beleid en uitvoering. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
N.v.t. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De afdeling Financiën heeft een berekening gemaakt van het te verwachten tekort en 

het bedrag dat bij het Rijk kan worden aangevraagd. 

 

Wat is het vervolg? 

In 2017 zal de vangnetuitkering 2016 worden aangevraagd. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

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



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016, 

nummer 2016/58, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

In te stemmen met de analyse en maatregelen zoals beschreven in de notitie Vang-

netuitkering 2016. 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

 

 

 

A.A. Swets 

 

 

 

M.T.J. Blankers-Kasbergen 

  

 

 



2 Notitie vangnetuitkering 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 1 DE VANGNETUITKERING 

 

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote tekorten op het 

budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Om aanspraak te kunnen maken 

op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te 

voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet 

beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke 

voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te 

nemen beslissing. De minister (thans feitelijk de staatssecretaris) neemt in beginsel het 

advies van de commissie over. 

Bij de indiening van een verzoek tot een vangnetuitkering over het kalenderjaar 2016 

dient het college de volgende documenten toe te voegen: 

a. Een globale analyse van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort en 

van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren; 

b. Een  brief, of vergelijkbaar document, waarmee het college de raad in 2016 heeft 

geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel 

worden overwogen om tot tekortreductie te komen; 

c. Een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken; 

d. Een overzicht wat de gemeente in 2016 feitelijk heeft gedaan om het tekort het 

hoofd te bieden en hoe zij het effect daarvan kwalificeert. 

 

Beoordeling door Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet 

In de wet- en regelgeving liggen de zaken vast, zoals de termijn voor indiening van een 

verzoek, de voorwaarden voor het recht op een vangnetuitkering en de hoogte van die 

uitkering. De toetsingscommissie zal volstaan met een procedurele toets. 

De toetsingscommissie zal hierbij beoordelen of een verzoek tijdig en volledig is 

ingediend door het college. Voor de volledigheid van een verzoek is vooral van belang dat 

het college bij het verzoek documenten indient waaruit blijkt wat de globale analyse is 

van de mogelijke oorzaak en omvang van het tekort en dat de gemeenteraad hierover in 

2016 is geïnformeerd. De toetsingscommissie zal volstaan met de vaststelling dat de 

vereiste documenten zijn ingediend en zal zich geen oordeel vormen over de kwaliteit 

van de analyse en de eventuele gevolgen van de opvattingen van de raad over de 

analyse. Een dergelijke beoordeling blijft voorbehouden aan het lokaal bestuur. 

Tenslotte beoordeelt de Toetsingscommissie of feitelijk sprake is van een tekort dat voor 

compensatie in aanmerking komt. Deze beoordeling baseert zij op het definitief aan de 

gemeente toegekende budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet voor 2016, 

de bestedingen en baten die de gemeente over 2016 heeft verantwoord via de SiSa-

systematiek en de onrechtmatige en onzekere bestedingen die in dit verband zijn 

verantwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 2. ANALYSE 

 

 

In tabel 1 is te zien wat de grootte van het tekort op het BUIG-budget in het verleden 

was en wat in 2016 wordt verwacht. 

  

Tabel 1. De grootte van het tekort 

Jaar Ontvangen Besteed Aanvulling IAU/VU 

2013 € 1.512.990 € 1.716.707 €   32.386 

2014 € 1.596.414 € 2.154.979 € 377.236 

2015 € 1.740.189 € 2.197.749 € 327.046 

2016 € 2.021.828 € 2.209.700 €   43.390* 

*nog niet toegekend 
 
In de tweede kolom staat de ontvangen rijksbijdrage. In de derde kolom staat het bedrag 

dat is besteed en in de laatste kolom staat het bedrag dat de gemeente in het verleden 

heeft ontvangen aan Vangnetuitkering of Incidentele Aanvullende Uitkering. 

Voor de vangnetuitkering kan een gemeente al in aanmerking komen bij een tekort van 

5%. Tussen de 5 en 10% wordt maar 50% aangevuld tot 10% van het tekort. Het tekort 

boven de 10% wordt voor 100% aangevuld. Dit alles natuurlijk mits ook aan alle ander 

voorwaarden is voldaan. 

Het ontvangen budget is (voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners) gebaseerd 

op het historisch verdeelmodel. Dit betekent dat het budget is gebaseerd op de uitgaven 

van twee jaar eerder. 

 

Tabel 2. De grootte van het bestand 

 

Jaar Aantal 

2012 97 

2013 118 

2014 158 

2015 164 

2016 164* 

*meting na 2 kwartalen 

 

In tabel 2 is te zien dat het aantal uitkeringen met name in 2013 en 2014 is opgelopen. 

In 2015 vond nog een geringe stijging plaats en in 2016 wordt stabilisatie verwacht. 

De tekorten op het BUIG-budget zijn voornamelijk een gevolg van het eerdergenoemde 

historisch verdeelmodel. Het ontvangen budget voor 2014 was bijvoorbeeld gebaseerd op 

97 uitkeringen, terwijl er in werkelijkheid 158 uitkeringen waren. 

 

Verwacht wordt dat de stabilisatie in het aantal uitkeringen zich in de toekomst zal 

handhaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOOFDSTUK 3. MAATREGELEN 

 

Om de uitkering te bevorderen en de instroom in de uitkering tegen te gaan, wordt een 

aantal bestaande voorzieningen ingezet: 

 

1. Participatieplaatsen 

Een participatieplaats is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering die niet 

direct aan het werk kunnen in een gewone baan. Doorgaans gaat het om mensen 

die wel kunnen werken, maar geen of weinig werkervaring hebben. Via een 

participatieplek kunnen zij dan werkervaring opdoen, zodat zij makkelijker een 

reguliere baan kunnen vinden. 

2. Kracht van Ouder-Amstel 

Dit is het gezamenlijk klussenproject van Ouder-Amstel en Diemen. Onder leiding 

van een werkbegeleider doen uitkeringsgerechtigden allerlei klussen binnen de 

gemeenten Ouder-Amstel en Diemen. Het gaat hier om projecten die het 

voorzieningenaanbod van de gemeente verrijken en het leefklimaat verhogen. Het 

doel van dit traject is om mensen structuur te bieden en 

werknemersvaardigheden te leren, zoals op tijd komen en een goede 

werkhouding. Het traject is geschikt voor mensen zonder fysieke beperkingen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

3. Taaltraining 

Een aantal uitkeringsgerechtigden spreekt niet of nauwelijks Nederlands. Hierdoor 

is het niet mogelijk voor hen om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Om die 

reden kan een taaltraining worden aangeboden. Het doel van de taaltraining is om 

mensen dusdanig Nederlands te leren, dat zij eenvoudige conversatie kunnen 

voeren en eenvoudige opdrachten begrijpen, zodat zij kunnen doorstromen naar 

vrijwilligerswerk of werk. 

4. Jobcoaching 

Een jobcoach begeleidt een werknemer met een structurele functionele beperking 

gedurende een maximale periode bij het verrichten van zijn taken op de werkplek. 

De ondersteuning dient noodzakelijk te zijn; zonder ondersteuning zou de 

werknemer in redelijkheid zijn werkzaamheden niet kunnen verrichten. 

5. Jobcenter 

In het jobcenter worden sollicitatietrainingen gegeven voor uitkeringsgerechtigden 

met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

 

Een aantal voorzieningen is vanaf 2015 geïntensiveerd: 

1. Sociale activering 

Bemiddeling naar passend onbetaald werk door het Centrum voor Vrijwillige Inzet 

van Coherente.  

2. Gemeentelijke loonkostensubsidie 

De werkgever neemt de uitkeringsgerechtigde in dienst. De gemeente betaalt een 

premie aan de werkgever ter compensatie van de initieel lagere 

arbeidsproductiviteit en eventuele noodzakelijk begeleiding op de werkvloer. 

3. Proefplaatsing 

De werknemer werkt maximaal drie maanden met behoud van uitkering. 

Vervolgens treedt werknemer voor minimaal zes maanden in dienst. 

4. Nazorg 

Dit is een korte begeleiding van werkgever en werknemer door de 

arbeidsconsulent nadat de uitkeringsgerechtigde een baan heeft gekregen. 

 

In 2016 wordt een aantal nieuwe voorzieningen ingezet: 

1. AM Match 

Opvolger van AM Groep. Via AM Match worden uitkeringsgerechtigden met een 

arbeidsbeperking aan het werk geholpen. 



2. Pilot Opstap project 

Dit traject wordt ingezet voor anderstaligen met een redelijke kennis van de 

Nederlandse taal en een korte afstand tot middellange afstand tot de 

arbeidsmarkt. Binnen het traject worden trainingen gegeven op het gebied van 

werknemersvaardigheden, wet en regelgeving en normen en waarden op de 

werkvloer. Ook oriëntatie op de arbeidsmarkt is een onderdeel waarin deelnemers 

bij verschillende werkgevers een halve dag op de werkvloer meedraaien. 

 

 

 

Met genoemde maatregelen hopen wij de uitstroom te bevorderen en de groei van het 

aantal bijstandsgerechtigheden te beperken.  

 

 

 

 

 



7.c Accountant 2017 (controle over het jaar 2016) (2016/61)

1 Raadsvoorstel 2016/61 Accountant 2017 (controle over het jaar 2016) 

RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
 

Nummer 2016/61 
 

datum raadsvergadering : 15 december 2016 

onderwerp : Accountant 2017 (controle over het jaar 2016) 

portefeuillehouder : Gemeenteraad 

datum raadsvoorstel : 17 november 2016 

 

Samenvatting 
Voor de controle van de jaarrekening 2016 dient de gemeenteraad een accountant 

aan te wijzen. Voorgesteld wordt om hiervoor een contract aan te gaan met Verste-

gen Accountants. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad de accountant 

aan die belast is met de controle van de jaarrekening. 

De overeenkomst met accountant EY liep tot en met de controle van de jaarrekening 

2015 en is nu afgelopen. 

 

Wat is er aan de hand? 
Voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2016 is een accountant nodig. 

Het gaat om een opdracht voor één jaar, omdat door de raden is afgesproken om voor 

de jaren daarná gezamenlijk met de gemeenten Uithoorn en Diemen één accountant 

te zoeken. 

 

Wat gaan we doen? 
De Auditcommissie heeft enkele voorstellen van accountants ontvangen en besproken. 

Ook is er met twee accountants gesproken over hun voorstel. Hieruit is Verstegen 

Accountants als meest gunstige naar voren gekomen. 

 

De Auditcommissie stelt daarom voor om Verstegen Accountants te benoemen tot 

accountant voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2016. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Enkele accountants hebben aangegeven komend jaar geen ruimte te hebben om de 

controle van onze jaarrekening uit te voeren. Van de beschikbare accountants was 

Verstegen Accountants economisch de meest voordelige aanbieding. Ook inhoudelijk 

past deze accountant goed, waardoor de Auditcommissie unaniem tot een positief 

oordeel is gekomen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
In de begroting 2016 is een bedrag van € 36.000,- begroot voor de controle van de 

jaarrekening 2016, inclusief de bestuurlijke ondersteuning voor raad en college en de 

controle van de SISA-bijlage. Door de decentralisaties is dit bedrag niet meer vol-

doende. Er is € 10.000,- extra nodig voor de controle van de jaarrekening 2016. 

Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2016. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

N.v.t. 
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Wat is het vervolg? 

Indien de raad akkoord is met het aangaan van dit contract, geschiedt de controle van 

de jaarrekening 2016 door Verstegen Accountants. 

 

 

De Auditcommissie



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van de Auditcommissie d.d. 17 november 2016, nummer 

2016/61, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

- Verstegen Accountants te benoemen tot accountant voor de controle van de 

jaarrekening voor het boekjaar 2016; 

- De benodigde extra gelden van € 10.000,- ten laste te brengen van het reke-

ningresultaat 2016. 

 

Ouder-Amstel, 15 december 2016 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

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

 



8.a Monitor Sociaal Domein tweede kwartaal 2016

1 Monitor Sociaal Domein tweede kwartaal 2016 

 

 

 

MONITOR SOCIAAL DOMEIN (MSD) 

Gemeente Ouder-Amstel 

 

 

2016 Tweede Kwartaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitor Sociaal Domein (MSD) Tweede kwartaal 2016 

 Voorzieningen per 
Beleidsterrein  

Stand  
1-1-2016 

Instroom - Uitstroom 
1-1-2016 tot 31-3-2016 

Stand  
31-3-2016 

Instroom - Uitstroom 
1-4-2016 tot 30-6-2016 

Stand  
30-6-2016 

Instroom - Uitstroom 
1-7-2016 tot 30-9-2016 

Stand  
30-9-2016 

Instroom - Uitstroom 
1-10-2016 tot 31-12-2016 

Stand  
31-12-2016 

 Participatie          

1.1 Aantal Bijstandsuitkeringen 170 10           12 168 11            15 164     

1.2 Trede 1 7  6  6     

1.3 Trede 2 63  67  67     

1.4 Trede 3 26  43  43     

1.5 Trede 4 67  41  41     

1.6 Trede 5 19  21  21     

1.7 Bijzondere Bijstand 0  38  51     

1.8 Individuele Inkomenstoeslag 0  12  15     

1.9 Begeleid Schuldhulpverlening  19  21  26     

 Jeugdhulp          

2.1 Jeugdopvoedhulp  17 20               0 37 7                 1 38     

2.2 Jeugd GGZ (incl. dyslexie) 214 36              17 232 46             15 257     

2.3 Jeugd AWBZ (ZIN) 30 15               4 41 12               5 48     

2.4 Jeugd AWBZ (PGB’s) 27 4                0 31 1                 0  32     

2.5 Jeugdbescherming  14  14  14     

 WMO          

3.1 Onderzoeken/ gesprekken1           

3.2 Rolstoelvoorzieningen 6  7       

3.3 Woonvoorzieningen - 
aanpassingen 

9  8       

3.4 Vervoersvoorzieningen 6  6       

3.5 Hulp bij huishouden2 (ZIN) 234  229       

3.6 Hulp bij huishouden (PGB’s) 19  15       

3.7 HHT Diensten Thuis 0  0       

3.8 Begeleiding3 (incl. ADL4) (ZIN) 61  83       

3.9 Begeleiding (incl. ADL) (PGB’s) 15  11       

3.10 Kortdurend verblijf 1  1       

 

 

 

                                                           
1 Vanaf 2de kwartaal 2016 
2 Lopende zaken 
3 Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) 
4 Algemeen dagelijkse levensverrichtingen 



 

 Kernteam 2016 Tweede kwartaal  Stand     
1-1-2016 

Periode 1-1  
tot 31-3-2016 

Stand     
31-3-2016 

Periode 1-4  
tot 30-6-2016 

Stand              
30-6-2016 

Periode 1-7  
tot 30-9-2016 

Stand  
30-9-2016 

Periode 1-10  
tot 31-12-2016 

Stand  
31-12-2016 

4.1 Totaal aantal casussen (4.2 – 4.4 – 4.7)5   109  99  95     

4.2 
4.3 
4.4 

Aantal (her)aanmeldingen  
waarvan: (her)aanmeldingen binnen 24 maanden (terugval) 
waarvan: afgewezen (her)aanmeldingen   

 19 
3 

10 

 5 
1 
1 

     

4.5 
 
4.6 

Aantal besproken casussen met inzet casusregisseur/ gezinsplan   
waarvan: 
aantal besproken casussen waarbij kind/jeugdige centraal staat 

 9 
 

5 

 13 
 

6 

     

4.7 
 
4.8 
4.9 
4.10 

Aantal afgesloten casussen met inzet casusregisseur       
waarvan: 
- “afschaling” (naar eerstelijnspartner) 
- “opschaling” (naar gecertificeerde instelling) 
- “waakvlam” (casusregisseur blijft situatie op afstand volgen) 

 19 
 

8 
2 
9 

 8 
 

4 
1 
3 

     

4.11 Aantal “eigen kracht conferenties”   0  0      

4.12 
 
 

Aantal keren inzet Casusregisseur (incl. gezinsplan)  
Coherente/ Zorgadviespunt  
Altra 
Spirit 
MEE 
GGD Vangnet & Advies  
Vita Algemeen Maatschappelijk Werk  
Blijf Groep 
Praktijkondersteuner Huisartsen 

 9 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
0 

 10 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
0 
0 

     

           

4.13 
 
 
 

Aantal keren Melder van een casus 
JBRA  
Veilig Thuis  
Ons tweede thuis 
Sociale zaken 
RIBW 
ZAP 
SMW/Altra 
VITA 
Eigen Haard 
Coördinator kernteam 
GGD-JGZ 
GGD M-GGZ 
MEE-AZ 
School 
Politie 
SHG 

 19 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
0 

 14 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 

     

                                                           
5 Zowel inclusief als exclusief gezinsplan 



Financiële Realisatie Participatiewet 2016 Tweede Kwartaal  

Inkomsten/ Uitgaven 2015 (Geraamd) Specificaties Realisatie Q1 Realisatie Q2 
Cumulatief 

Realisatie Q3 
Cumulatief 

Realisatie Q4 
Cumulatief 

Verwachting 

Totaal beschikbaar 558.000       

Participatiebevordering  168.000  44.500 60.931   168.000 

Trede 5 75.000 Arbeidsbemiddeling/ 
Social2Use 

Uitstroompremie 
Loonkostensubsidie 

18.500 25.112   75.000 

Trede 4 57.000 Participatiebanen en premie 
Garantiebanen 
Scholingskosten 

0 9.869   57.000 

Trede 3 26.000 “Kracht van Ouder-Amstel” 26.000 26.000   26.000 

Trede 1 en 2 10.000 Vrijwilligerswerk Coherente 0    10.000 

Generieke producten   50.000  8.500 21.371   50.000 

Kinderopvang 5.000  0 66   5.000 

Overige 45.000 Reiskosten 
No-risk Polis 

Medisch advies 
Forfaitaire vergoedingen 

SHV 

8.500 21.305   45.000 

Wsw  340.000 Beschut werken 
Detacheringen  

Begeleid werken 

85.000 170.000   340.000 

        

Totaal uitgaven   138.000 252.302   558.000 

 

Inkomsten/ Uitgaven 2015 (Geraamd) Specificaties Realisatie Q1 Realisatie Q2 
Cumulatief 

Realisatie Q3 
Cumulatief 

Realisatie Q4 
Cumulatief 

Verwachting 

Totaal beschikbaar 2.430.000       

Inkomensdeel  2.236.000 (incl. IOAW, IOAZ en BBZ) 532.000 1.199.723   2.236.000 

Bijzondere Bijstand 110.000  19.500 49.518   110.000 

Inkomenstoeslag 29.000  7.500 14.200   29.000 

Schuldhulpverlening 50.000  7.000 15.000   50.000 

        

Totaal uitgaven   566.000    2.430.000 

 



Financiële Realisatie Jeugd 2016 Tweede Kwartaal  

Inkomsten/ Uitgaven 2016 (Geraamd) Specificaties Realisatie Q1 Realisatie Q2 
Cumulatief 

Realisatie Q3 
Cumulatief 

Realisatie Q4 
Cumulatief 

Verwachting 

Totaal beschikbaar 2.033.000       

Bovenregionaal  
(Totaal) 

1.545.000  400.000 738.550   1.631.000 

Jeugd- en opvoedhulp 584.000 Pleegzorg 
Residentiële hulp 

Crisis 
Jeugdhulp plus   

162.000 224.622   584.000 

GGZ hulp 
(incl. Dyslexie en  

hulp via vrijgevestigden) 

705.000 Generalistische basishulp  
Gespecialiseerde hulp 

Dyslexie 

176.000 309.478   705.000 

AWBZ hulp 86.000 Begeleiding,  
Persoonlijke verzorging  

Kortdurend verblijf 

31.000 106.177   172.000 

PGB’s 170.000 Begeleiding,  
Persoonlijke verzorging  

Kortdurend verblijf 

31.000 98.273   170.000 

 (Veiligheids)Regionaal 
(Totaal) 

250.000  45.000 90.000   250.000 

Jeugdbescherming  
Jeugdreclassering 

220.000 Gezinsgericht werken 45.000 90.000   220.000 

Acute Hulp 30.000  0 0   30.000 

DUO niveau (Totaal) 
Ambulante Jeugdhulp 

238.000  43.000 90.000   238.000 

Generalistische ambulante 
jeugdhulp 

136.000 Signs of Safety 
Thuis op School 

Triple P 

34.000 68.000   136.000 

Specialistisch ambulante 
jeugdhulp 

102.000  9.000 22.000   102.000 

Totaal uitgaven   488.000 918.550   2.119.000 

 

 

 

 

Financiële Realisatie WMO 2016 Tweede Kwartaal  



Inkomsten/ Uitgaven 2015 (Geraamd) Specificaties Realisatie Q1 Realisatie Q2 
Cumulatief 

Realisatie Q3 
Cumulatief 

Realisatie Q4 
Cumulatief 

Verwachting 

Totaal beschikbaar 1.407.000       

Bestaande WMO voorzieningen 
(Totaal) 

1.027.000  243.500 404.062   1.027.500 

Rolstoelvoorziening 60.000 Duwrolstoel 
Handbewogen rolstoel 

Electrische rolstoel  

7.000 12.065   60.000 

Woningaanpassing 80.000  11.500 15.513   80.000 

Vervoersvoorzieningen 80.000 Gesloten buitenwagen 
Scootmobiel 

10.500 22.049   80.000 

Hulp bij huishouden (ZIN) 750.000  198.000 325.664   750.000 

Hulp bij huishouden (PGB) 57.000  16.500 28.871   57.000 

Nieuwe WMO voorzieningen 
(Totaal) 

Begeleiding + kortdurend verblijf 

380.000 Individuele begeleiding 
Groepsbegeleiding 
Kortdurend verblijf 

59.000 
 

145.821   380.000 
 

Totaal uitgaven   302.500 549.883   1.407.000 

 

 

 



2 Toelichting Monitor Sociaal Domein tweede kwartaal 2016 

Toelichting Monitor Sociaal Domein Tweede Kwartaal 2016 

 

Algemeen 

Voor u ligt de Monitor Sociaal Domein (MSD) tweede kwartaal 2016. Met de overdracht van de 

informatieverzameling en –verwerking naar de DUOplus organisatie is ervoor gekozen een aantal 

kengetallen nieuw te definiëren, c.q. op een andere manier te presenteren. Dit betreft met name de 

terreinen jeugdhulp en WMO.  

Voor enkele kengetallen zijn de wijzigingen puur administratief-technisch van aard; bijvoorbeeld voor 

bijzondere bijstand of voor de rolstoel- en vervoersvoorzieningen in de WMO  waar voortaan alle 

verstrekkingen worden weergegeven omdat het systeem niet is ingericht op de eerder toegepaste 

selectie van verstrekkingen. Dit verklaart aanzienlijke afwijkingen wat de aantallen betreft. Deze 

afwijkingen hebben trouwens niet of nauwelijks invloed op de daadwerkelijke bestedingen omdat 

het in de regel om kleine bedragen gaat.  

Verder worden zowel aantallen als bestedingen voortaan cumulatief weergegeven. Dat wil zeggen 

dat de aantallen en bedragen die bij de stand van het tweede kwartaal worden vermeld, betrekking 

hebben op de eerste 6 maanden. Bij het overzicht financiële realisatie zijn bovendien de verwachte 

uitgaven tot het jaareinde toegevoegd. Hiermee willen we voorkomen dat tussentijdse 

begrotingswijzigingen louter op basis van gefactureerde verplichtingen worden ingediend.  

In de jeugdhulp hebben we veelvuldig te maken met niet gefactureerde verplichtingen; zichtbaar 

gemaakt door regionaal verzamelde gegevens: onder handen werken (OHW). Op dit moment kan het 

gemeentelijke systeem deze gegevens niet op een andere manier zichtbaar maken waardoor de 

onregelmatig aangeleverde OHW gegevens vooralsnog de enige bron vormen bij het bepalen van de 

realistische bestedingen.      

De gemeente is druk bezig de eerder deels apart verzamelde gegevens zoals indeling van 

bijstandsgerechtigden op de participatieladder of de gegevens van het kernteam (RIS) of de 

budgetuitputting via OHW overzichten in één integraal systeem te verzamelen.  

In de monitor eerste kwartaal 2016 hebben we meegedeeld dat de OHW overzichten in de jeugdhulp 

voortaan vanuit de gemeentelijke back-office (DuoPlus) worden geleverd en niet langer vanuit de 

back-office van de regionale gemeenten. Omdat deze overgang met opstartproblemen gepaard ging, 

hebben we ons bij de presentatie van de bestedingen vorige keer aan de jaarrekening van 2015 

georiënteerd. Maar omdat de overgang in een groot aantal gemeenten in onze regio nog steeds niet 

is voltooid (waaronder Ouder-Amstel), is besloten opnieuw gebruik te maken van de OHW 

overzichten vanuit de regionale backoffice. Deze gegevens zijn overgenomen in de monitor sociaal 

domein tweede kwartaal.   

 

 

 



 

Inhoudelijk 

Onafhankelijk van de technische aanpassingen, vertonen vooral voorzieningen met hoge financiële 

impact een redelijk constante lijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aantal verstrekkingen hulp bij het 

huishouden of het aantal jongeren dat onder jeugdbescherming valt.  

Positief is dat het aantal bijstandsuitkeringen voor de tweede keer licht is gedaald. Een vertaling naar 

de verlaging van het inkomensdeel is echter nog te vroeg.  

Het aantal voorzieningen voor begeleiding daartegen is nogmaals toegenomen ten aanzien va het 

eerste kwartaal. Deze toename heeft ook financieel tot een verhoging van de uitgaven geleid. Op 

jaarbasis blijven de bestedingen echter binnen de raming.  

Ook de bestedingen voor de jeugdhulp blijven aardig op koers met de begroting. Lichte 

onderbestedingen op bepaalde posten worden verdisconteerd door lichte overbestedingen op 

andere posten. Uitzondering hierop is de AWBZ hulp waarvan de uitgaven nu al hoger zijn dan 

begroot. Deze ontwikkeling was nog niet zichtbaar bij het opstellen van de 3de nieuwsbrief maar 

verdient wel de nodige aandacht.       
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