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Inleiding 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief bij de 

begroting 2017. In deze Nieuwsbrief wordt u 

bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen op 

het gebied van onder meer cultuur, sociaal 

domein en ruimtelijke ordening. Verder wordt 

u geïnformeerd over belangrijke financiële 

wijzigingen in de begroting. Deze wijzigingen 

worden u in een apart raadvoorstel ter 

besluitvorming aangeboden. 

 

Subsidieprogramma 

Het bedrag van de toekenningen in het 

subsidieprogramma 2017 overschrijdt het 

begrote bedrag met ruim €7.000. De 

overschrijding heeft vooral te maken met het 

toepassen van de indexering op een aantal 

structurele subsidies.  

Vanaf 2017 is geen subsidie meer toegekend 

aan Stichting OLGA in verband met de 

beëindiging van deze stichting.  

 

Combinatiefuncties Sport en Cultuur   

Na evaluatie is gesproken over de verdere 

inzet van combinatiefunctionarissen. Een deel 

van de combinatiefunctionarissen is en blijft in 

dienst van Coherente. Van het totale begrote 

bedrag van € 92.760 wordt voortaan ruim 

€ 30.000 gereserveerd voor lokale 

verenigingen en stichtingen met een sportief of 

cultureel karakter, die middels een 

subsidieregeling een beroep kunnen doen op 

het geld om daar zelf op projectmatige basis 

en dus tijdelijk combinatiefunctionarissen mee 

aan te stellen. 

 

Cultuureducatie  

Het Loket Cultuureducatie Amstelland geeft 

uitvoering aan het programma Cultuureducatie 

met Kwaliteit (CMK), met subsidie vanuit de 

provincie en met ondersteuning vanuit de 

Amstellandgemeenten. Het CMK is vooral 

gericht op het ontwikkelen van culturele 

leerlijnen voor het basisonderwijs. 

Het CMK stelt de scholen in staat om samen 

met de culturele omgeving kwalitatief goede 

cultuureducatie te verankeren. Het gaat om 

een extra inspanning, aanvullend op de lokale 

basisvoorzieningen voor cultuuronderwijs. Eind 

december heeft het college besloten mee te 

doen met de subsidieaanvraag voor het CMK. 

“Plein C” coördineert de deelname van- en 

planvorming in de middelgrote en kleine 

gemeenten en dient een gezamenlijke 

subsidieaanvraag in bij het Fonds voor 

Cultuurparticipatie. Het bestaande kunst- en 

cultuurbudget is toereikend voor de dekking 

van de gemeentelijke financiële bijdrage van 

€ 7.000. 

 

Cliëntondersteuning  

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor het bieden van 

onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning 

op alle levensgebieden. MEE Amstel en Zaan is 

de belangrijkste gesubsidieerde partner van de 

gemeente Ouder-Amstel op het gebied van 

cliëntondersteuning. Op basis van de stijgende 

vraag naar onafhankelijke cliëntondersteuning 

was het noodzakelijk om de subsidie aan MEE 

Amstel en Zaan structureel te verhogen van 

€ 66.000 naar € 77.000. De verhoging met 

€ 11.000 wordt gedekt uit bestaande Wmo 

middelen. 

 

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. Met de 

zogenaamde HHT-middelen is in regionaal 

verband een pilot ‘HHT Diensten Thuis’ 

opgezet. De pilot liep tot en met 31 december 

2016. Vanaf 2017 ontvangt Ouder-Amstel 

€ 18.500 structureel voor de uitvoering van 

HHT-middelen via de integratie-uitkering 

Wmo. 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. Het is daarom van belang 

om de HHT Diensten Thuis als structurele 

algemene voorziening vanaf 2017 voort te 

zetten. Op basis van het huidige gebruik van 

de HHT diensten thuis is voor de uitvoering in 

2017 een bedrag van € 33.500 benodigd. 

Daarom stellen wij voor om de vrijval in  2016 

ad €15.000 in 2017 op te voeren.  

 

Subsidie aan Coherente voor Co’s kamer 

Coherente is in 2015 gestart met een 

laagdrempelige vorm van dagbesteding onder 



       

 
 

      Begroting 2017 

 2 

Nieuwsb

rief de naam ‘Co’s kamer’. Deze voorziening is 

voor kwetsbare ouderen die behoefte hebben 

aan een meer gestructureerde en beschermde 

vorm van activiteiten, maar voor wie de 

dagbesteding (nog) te zwaar is. Inmiddels zijn 

er vier groepen actief en Coherente wil 

binnenkort met een vijfde groep starten. In 

2015 en 2016 heeft Coherente Co’s kamer 

kunnen organiseren met incidentele middelen. 

Deze middelen zijn vanaf 2017 niet meer 

beschikbaar en daarom is voor dit onderdeel 

aan Coherente voor 2017 een subsidie van 

€ 40.000 toegekend. Dit bedrag is nodig om de 

capaciteitsuitbreiding die hiermee samenhangt 

te financieren. Het bedrag kan worden gedekt 

uit bestaande WMO middelen. 

 

Jongerenwerk 

Het jongerenwerk in Ouder-Amstel is continu 

in beweging. Om zicht te krijgen op de 

resultaten van het jongerenwerk is in nauwe 

samenwerking tussen Coherente en de 

gemeente een nieuw werkplan voor 2017 

opgesteld. Daarin zijn richtinggevende 

prestatieafspraken en streefaantallen 

opgenomen. Op die manier wordt monitoren, 

en desgewenst bijstellen, makkelijker mogelijk 

gemaakt.  
 

OGGz en verslavingszorg 

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben 

de Amstellandgemeenten besloten om met 

ingang van 1 januari 2017 ieder individueel de 

OGGz middelen aan te vragen bij de 

centrumgemeente Amsterdam. Amsterdam 

stelt voor 2017 € 48.744 beschikbaar aan 

Ouder-Amstel voor OGGz activiteiten en 

verslavingszorg.  

Dit zelfde bedrag was ook in 2016 

beschikbaar. Ouder-Amstel besteedt deze 

subsidie aan de gebruikelijke projecten en 

preventieve activiteiten van Brijder 

Verslavingszorg, aan het plan 

depressiepreventie van Prezens GGZ InGeest, 

aan het maatjesproject van Roads en aan 

activiteiten en lotgenotencontact van de 

Stichting Zelfhelp. 

 

Onderwijsachterstandenbeleid 

De specifieke uitkering in het kader van het 

gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 

(goab) is voor 2017 opgehoogd van € 92.540 

tot € 122.642, waarvan € 26.451 extra 

middelen. Deze middelen zijn bedoeld om te 

zorgen dat alle pedagogisch medewerkers van 

kinderopvangorganisaties voldoen aan de 

taaleis niveau 3F. De overige € 3.651 vormt 

het aandeel van de € 5 miljoen extra middelen 

die door het Rijk voor middelgrote en kleine 

gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Met deze 

middelen wordt een kwaliteitsimpuls van de 

voorschoolse educatie beoogd. De middelen 

voor onderwijsachterstandenbeleid zijn 

geoormerkte middelen en kunnen alleen 

worden besteed aan dit doel. 

 

Dorpshart Duivendrecht 

Het bouwplan voor de (zorg)woningen in de 

Zonnehof is gereed en de 

omgevingsvergunning is aangevraagd. Bouwer 

de Nijs en de gemeente zijn parallel aan de 

vergunningprocedure in gesprek over de 

voorbereiding van de bouw.  

Met bewoners van de flats en de scholen vindt 

overleg plaats over de inrichting van de 

openbare ruimte. Gekeken wordt naar de 

locatie van de natuurlijke speeltuin en behoud 

van bomen. Ook wordt een voorstel gemaakt 

voor een inrichting van de Astronautenweg en 

Satellietbaan die hoort bij een 30km/uur-zone.  

Gebleken is dat de laad- en losvoorziening aan 

Waddenland niet goed functioneert. Deze zal 

worden aangepast. Hiervoor is een investering 

nodig van € 35.000. Dit bedrag kan ten laste 

van de reserve Dorpshart Duivendrecht 

worden gebracht.  

 

Entrada  

De gemeente is volop in gesprek met Wonam 

(eigenaar Entrada) over de transformatie van 

Entrada. Als eerste stap gaan partijen een 

intentieovereenkomst aan om de transformatie 

verder te verkennen en de door de gemeente 

te maken kosten voor de intentiefase te 

kunnen verhalen. Doelstelling is om de 

intentieovereenkomst uiterlijk in maart 2017 

te ondertekenen. Op basis van deze 

intentieovereenkomst zal gewerkt worden aan 

een stedenbouwkundige visie voor Entrada, die 

ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  

 

De Nieuwe Kern  

In de intentieovereenkomst, ondertekend in 

december 2016, is de intentie uitgesproken om 
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Daarom wordt nu gewerkt aan een 

samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van 

deze overeenkomst is dat de kosten voor 

verdere planvorming worden gedeeld door alle 

grondeigenaren. Hierdoor blijven de 

investeringen voor de gemeente beperkt. Het 

opstellen van de structuurvisie wordt weer 

opgepakt na het sluiten van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

Schoonmaaklasten/Verbetering 

dienstverlening gemeentehuis 

In 2016 is besloten om de 

schoonmaakdienstverlening in het 

gemeentehuis te verbeteren. Door de toename 

van het aantal medewerkers in het 

gemeentehuis waren de geldende 

contractafspraken niet voldoende. Met het 

schoonmaakbedrijf is een aanscherping van de 

afspraken overeengekomen. Hierdoor nemen 

de jaarlijkse lasten toe met € 8.000. Dit 

bedrag moet worden bijgeraamd voor 2017.  

In de aanbesteding van de 

schoonmaakwerkzaamheden voor 2018 – 

waarschijnlijk gezamenlijk met de Gemeente 

Uithoorn – wordt met de uitbreiding van de 

werkzaamheden rekening gehouden.  

 

Ledverlichting in gemeentehuis 

Het verlichtingsniveau in diverse ruimtes in het 

gemeentehuis voldoet niet aan de normen. Om 

het verlichtingsniveau op het vereiste niveau 

te brengen en tegelijkertijd te kiezen voor een 

meer duurzame vorm van verlichting dienen 

de armaturen in alle kantoor- en 

verkeersruimtes (gangen, hal) vervangen te 

worden. Het gaat in totaal om een investering 

van € 114.500. De verwachting is dat door 

lagere energielasten de investering zichzelf op 

termijn terugverdient.  

 

Veilige school-thuisroutes 

Binnen het project veilige school-thuisroutes 

wordt een planmatige aanpak nagestreefd voor 

het oplossen van de knelpunten op de routes 

die de kinderen afleggen tussen thuis en 

school. Het doel hierbij is de verkeersveiligheid 

te vergroten, en het fietsgebruik te stimuleren 

binnen de kernen. Door middel van participatie 

wordt een knelpunteninventarisatie gemaakt. 

Op basis hiervan volgt een advies over de 

aanpak van de knelpunten om de uitvoering te 

waarborgen binnen de meerjarenplanning 

wegen. De projecten die op korte termijn op 

stapel staan, zijn ontwikkeling Zonnehof, 

herstrating Azaleahof en omgeving, 

reconstructie Slinger, reconstructie fietspaden 

Rijksstraatweg en herstrating Schoolweg. 

 

Weginspecties 

Voor het goed onderbouwen van de 

voorziening aan de wegen is het noodzakelijk 

dat er voor langere tijd (tien jaar) inzicht is in 

de planning en kosten van groot onderhoud. 

Deze meerjarenplanning wordt jaarlijks 

geactualiseerd. Om dit te kunnen uitvoeren is 

extra personele capaciteit nodig.  

Voor het operationeel krijgen van het 

beheerpakket moeten er weginspecties 

uitgevoerd worden. Hiervoor moet € 25.000 

worden gereserveerd in 2017. Voor het 

inhuren van externe advisering voor het 

schrijven en de implementatie van het 

wegbeheerplan moet € 20.000 worden 

gereserveerd. De totale kosten ad € 45.000 

kunnen worden gedekt uit de reserve 

infrastructurele werken. 

Riolering Duivendrecht 

In Duivendrecht wordt de openbare ruimte in 

de Azaleastraat, Korenbloemstraat en 

Begoniastraat grootschalig aangepakt volgens 

planning. Om werken goed te combineren en 

efficiënt te plannen wordt het groot onderhoud 

aan de riolering in dit gebied integraal 

meegenomen. Voor het vervangen van de 

hemelwaterriolering en diverse verouderde 

onderdelen is € 110.000 nodig. Dit bedrag 

wordt ten lasten gebracht van de voorziening 

riolering. 

 

Aanwijzen gemeentelijke monumenten 

Bij de vaststelling van de beleidsvisie “Het 

Erfgoed van Ouder-Amstel, nu en in de 

toekomst” is uitgegaan van de aanwijzing van 

30 gemeentelijke monumenten, verspreid over 

de jaren 2016, 2017 en 2018. Hiervoor is een 

bedrag van € 6.500 per jaar uitgetrokken. 

Tevens is een bedrag van € 10.000,00 uit de 

reserve collegeprogramma beschikbaar gesteld 

voor advisering over en uitvoering van overige 

(ondersteunende) werkzaamheden van het 

uitvoeringsprogramma. 

Door omstandigheden was het niet mogelijk 

om in 2016 de eerste 10 monumenten aan te 
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daarvoor waren opgenomen niet zijn 

uitgegeven. Het is nu de bedoelding om in 

2017 30 monumenten aan te wijzen. Het in 

2016 niet bestede bedrag ad € 4.500 wordt 

daarom overgeheveld naar 2017. 

 

Toeristische kaart 

Ter versterking van het toerisme wordt in 

overleg met het platform Toerisme gewerkt 

aan een toeristische kaart. De kosten voor het 

ontwerp en drukken van de kaart worden 

gedeeld door de ondernemers en de 

gemeente. Voor de gemeente bedraagt de 

bijdrage € 12.500, uit het budget toerisme. In 

aanvulling op de kaart wordt een website 

gemaakt (toeristen plannen immers een deel 

van hun reis al thuis). De kosten daarvoor 

worden geraamd op € 10.000. Hiervoor wordt 

een beroep gedaan op de reserve 

collegeprogramma.  

 

Woonboten Amstel Business Park  

Het onderzoek naar de woonboten is afgerond. 

De onderzoeksresultaten worden vrijgegeven 

zodat ook de bedrijven daarvan kunnen kennis 

nemen. In februari 2017 zijn de bewoners van 

de woonboten geïnformeerd over de resultaten 

van het onderzoek en de ambitie van de 

gemeente met het ABP. Over de uitkomst van 

de gesprekken wordt de gemeenteraad apart 

geïnformeerd.  

 

Verblijfsplekken Amstel Businesspark 

Ouder-Amstel werkt samen met Amsterdam en 

ondernemers aan de verbetering van het ABP. 

In dat kader wordt onder andere een ruimtelijk 

economische visie opgesteld en is een plan 

opgesteld voor de realisatie van 

verblijfsplekken in het gebied 

(ondernemerswens). Voor de realisatie heeft 

Amsterdam als beheerder van het gebied een 

budget van € 100.000 beschikbaar. De kosten 

voor de realisatie van de  

verblijfsplekken overeenkomstig het plan, 

komen echter uit op € 150.000. Vanwege onze 

gezamenlijke ambitie wordt dit tekort van 

€ 50.000 gedeeld en stelt Ouder-Amstel 

€ 25.000 beschikbaar uit het budget voor de 

uitvoering van het collegeprogramma.  

 

Versterken winkelkernen  

In 2013 heeft de gemeenteraad € 25.000 

beschikbaar gesteld voor het versterken van 

de winkelkernen. Voor de besteding van dit 

geld is een werkgroep opgericht, waarin de 

winkeliersvereniging van zowel Ouderkerk aan 

de Amstel als Duivendrecht vertegenwoordigd 

waren. Voor de aankleding van beide 

winkelgebieden met bloembakken is destijds 

€ 8.000 besteed. De werkgroep heeft 

daarnaast aangegeven het budget te willen 

benutten voor de bewegwijzering van de 

winkelgebieden (en bewegwijzering in het 

algemeen). De realisatie van de 

bewegwijzering is, mede door de reorganisatie, 

nog niet gebeurd en het budget is inmiddels 

teruggevloeid naar de algemene reserve. 

Verzocht wordt om het resterende budget van 

€ 17.000 opnieuw beschikbaar te stellen. 

 

Verbreding rijksweg A9 

Voor het deel van de A9 dat door Ouder-

Amstel (en Amstelveen) loopt komen de 

voorbereidingen van de verbreding nu in de 

laatste fase. Ouder-Amstel werkt samen met 

Rijkswaterstaat aan een 

uitvoeringsovereenkomst. Daarin worden de 

afspraken vastgelegd die in de eerdere fases 
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vastgesteld zijn. Conform planning kan deze 

(bestuurlijke) overeenkomst vlak voor de 

zomer getekend worden. De gemeente heeft 

om de verbreding van de rijksweg mogelijk te 

maken een bestemmingsplan laten opstellen, 

dat nu in concept door de partijen verder 

besproken wordt. Zodra dit plan definitief is 

(verwacht wordt dat dit ook kort voor de 

zomer zal zijn), wordt het plan voorgelegd aan 

de raad.  

Rijkswaterstaat wil later dit jaar de 

aanbesteding van dit deel van de verbreding 

starten.  

 

Amstelbrug 

De provincie Noord-Holland werkt samen met 

Ouder-Amstel en Amstelveen en met 

medewerking van de Vervoersregio 

Amsterdam aan de vervanging van de 

Amstelbrug in de provinciale weg N522. De 

voorbereidingen van dit project zijn zo ver 

gevorderd dat het Provinciale Inpassingsplan 

(PIP, de ‘provinciale versie’ van een 

bestemmingsplan) nu in concept  

gereed is en verder besproken kan worden. 

Recent is er op het gemeentehuis een 

voorlichtingsbijeenkomst geweest voor de 

inwoners van Ouder-Amstel en Amstelveen. 

Meer dan honderd personen hebben de 

bijeenkomst bezocht. Net als bij een 

bestemmingsplan kunnen er door betrokkenen 

zienswijzen worden ingediend. Verwacht wordt 

dat er verscheidene reacties zullen 

binnenkomen. De provincie zal, in overleg met 

de overige partijen, hierop reageren waarna 

het PIP wordt vastgesteld. Hierna kan het 

project ter aanbesteding worden aangeboden.  

Momenteel wordt nog gewerkt aan de exacte 

planning die van de aanbesteding deel zal 

gaan uitmaken. Verwacht wordt dat het plan 

iets later gereed is dan eerder werd 

aangenomen. Zodra hier meer duidelijkheid 

over is zal er uiteraard verder over worden 

gecommuniceerd. 

 

Pilot Opstapcarrousel 

Het Utrechts Werkbedrijf (UW) heeft op 

verzoek van Ouder-Amstel een training 

ontwikkeld voor een groep van acht 

vluchtelingen. De wens was om een beeld te 

vormen over de mogelijkheden die deze  

personen hebben in relatie tot de 

arbeidsmarkt. Ook was het de bedoeling dat 

deze groep een beeld kreeg van de (lokale) 

arbeidsmarkt en de mogelijkheden die er zijn. 

De trainingen en bezoeken gaven de 

deelnemers een beeld over hoe de 

arbeidsmarkt er in Nederland globaal uitziet en 

wat belangrijk is bij het werken voor een 

Nederlands bedrijf. In de trainingen is 

aandacht besteed aan algemene 

werknemersvaardigheden, kwaliteiten en 

solliciteren. Daarnaast was de rode draad dat 

deelnemers bewust worden van hun eigen 

verantwoordelijkheid voor het maken van een 

vervolgstap in het vinden van werk. Na afloop 

van dit traject is voor iedere deelnemer een 

plan van aanpak gemaakt met vervolgstappen. 

Gemeente, deelnemers en deelnemende 

bedrijven zijn enthousiast over dit traject en 

geven het een positieve beoordeling. 

 

Aanbesteding Kracht van Ouder-Amstel 

Voor het re-integratietraject Kracht van Ouder-

Amstel is samen met de gemeente Diemen een 

aanbesteding gedaan. Deze is door Pantar 

gewonnen. Met Pantar worden nu afspraken 

gemaakt over de voortzetting van het traject.
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