Bundel van de Commissie Burger en Bestuur van 7 december 2017
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19:30 - Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.
Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)
Opening
Mededelingen van de voorzitter
Vaststelling agenda
Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan
Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.
Beeldvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.
19:45 - Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellingen (2017/65)
Voorgesteld besluit:
De volgende maatregelen te kiezen, in het kader van de ambitie om in de periode van 2020 tot 2025 een
bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar:
1. Herintroductie gft-scheiding: huis-aan-huis inzamelen (ja/nee)
2. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in ondergrondse containers (ja/nee)
3. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in buurtdepots (ja/nee)
4. Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken (ja/nee)
5. OPK huis-aan-huis inzamelen (ja/nee)
6. Milieudepot: toegankelijkheid vergroten (ja/nee)
7. Milieudepot Ouder Amstel: meer stromen (ja/nee)
8. Grof vuil aan huis ophalen (ja/nee)
9. Communicatie (ja/nee)
10. Handhaving (ja/nee)
Dossier 699 voorblad
Raadsvoorstel 2017/65: Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellingen
Raadsbesluit 2017/65: Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellingen
Matrix 2017/65: Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellingen
Memo aan de raad 2017/65: Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA
doelstellingen

2.b

20:15 - Discussiememo college over gemeentelijk rioleringsplan
Er zal een presentatie worden gegeven.
Het is de bedoeling om in de commissie:
1. Kennis te nemen van de reikwijdte, het proces en de belangrijkste speerpunten en vragen voor het op te
stellen Gemeentelijk Rioleringsplan.
2. Een reactie te geven op de in het memo en in een ondersteunende presentatie benoemde speerpunten en
vraagstukken voor het op te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit wordt vervolgens meegenomen in de
verdere uitwerking.
Dossier 696 voorblad
Memo college over gemeentelijk rioleringsplan
Informatief memo over gemeentelijk rioleringsplan

2.c

20:35 - Belastingverordeningen 2018 (2017/64)
Voorgesteld besluit:
Vast te stellen de diverse belastingverordeningen en tarieventabellen 2018.
Dossier 713 voorblad
Raadsvoorstel en -besluit 2017/64: Belastingverordeningen 2018
Bijlage 1: Legesverordening 2018
Bijlage 1a Tarieventabel Leges 2018
Bijlage 2: Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018

Bijlage 3: Verordening Roerende-ruimtebelastingen 2018
Bijlage 4: Verordening Rioolheffing 2018
Bijlage 5: Reinigingsheffingen-Tarieventabel 2018
Bijlage 5a: Verordening Reinigingsheffingen 2018
Bijlage 6: Verordening Hondenbelasting 2018
Bijlage 7: Begraafplaatsrechten - Tarieventabel 2018
Bijlage 7a: Verordening Begraafplaatsrechten 2018
Bijlage 8: Verordening Forensenbelasting 2018
Bijlage 9: Verordening Toeristenbelasting 2018
2.d

20:55 - Begrotingswijziging en vierde nieuwsbrief (2017/71)
Voorgesteld besluit:
1. De wijziging van de begroting 2017 conform overzicht vast te stellen.
2. Een bestemmingsreserve in te stellen voor regionale samenwerking op het gebied van wonen en
economische zaken
3. Het samenvoegen van de algemene reserves a.g.v. de vastgestelde nota reserves en voorzieningen
4. Voor de herinrichting van de Jan Benninghweg een krediet van € 1.121.853 beschikbaar te stellen.
5. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 82.000 aan de reserve Collegeagenda 2014 – 2018 i.v.m.
budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer beschikbaar te stellen.
6. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 60.000 aan de Algemene reserve vrij besteedbaar i.v.m.
budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer beschikbaar te stellen.
Dossier 704 voorblad
Raadsvoorstel 2017/71: Begrotingswijziging en vierde nieuwsbrief
Raadsbesluit 2017/71: Begrotingswijziging en vierde nieuwsbrief
Vierde Nieuwsbrief 2017

2.e

21:10 - Rapportage tweede en derde kwartaal 2017 Duo+ (2017/75)
Voorgesteld besluit:
- Kennis te nemen van de rapportage tweede en derde kwartaal Duo+ en geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van de voorgestelde begrotingswijziging Duo+;
- De bijdrage Duo+ te verhogen met €159.325,- als gevolg van autonome kosten en deze lasten ten laste
van het resultaat 2017 te brengen.
Raadsvoorstel 2017/75: Rapportage tweede en derde kwartaal 2017 Duo+
Raadsbesluit 2017/75: Rapportage tweede en derde kwartaal 2017 Duo+
Def. Memo 2e rapportage bestuur 10112017 Q2Q3
Planning P&C_2018_Duo+
Voortgangsrapportage Definitief_10112017

2.f

21:30 - Projectplan Amstel Business Park Zuid (op verzoek van OAA)
Dit is ter kennisname.
In het projectplan zijn de werkzaamheden, organisatie en wijze van financiering beschreven die nodig zijn
om te komen tot transformatie van het ABP Zuid, zoals beschreven in de ruimtelijk economische visie
(hierna: REV). Daarnaast beschrijft het projectplan een aanpak voor de woonboten (op basis van de
uitvoeringsstrategie) en de deelontwikkelingen dat parallel aan het opstellen van het beeldkwaliteitplan en de
financiële onderlegger plaatsvindt.
Dossier 708 voorblad
Concept projectplan ABP Zuid

2.g

21:35 - Geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai (op verzoek van
OAA)
Dit betreft geen raadsvoorstel. Het is ter kennisname voor de commissie.
Dossier 690 voorblad
Voorstel college geluidsbelastingkaarten OA 2017.docx
M2016.06400.R001.pdf
2017_Ouder-Amstel.xlsx
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21:40 - SCHORSING 15 MINUTEN
Oordeelsvorming
Behandelwijze: meningsvorming, debat commissieleden met elkaar.
21:55 - Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellingen (2017/65)
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Voorgesteld besluit:
De volgende maatregelen te kiezen, in het kader van de ambitie om in de periode van 2020 tot 2025 een
bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar:
1. Herintroductie gft-scheiding: huis-aan-huis inzamelen (ja/nee)
2. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in ondergrondse containers (ja/nee)
3. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in buurtdepots (ja/nee)
4. Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken (ja/nee)
5. OPK huis-aan-huis inzamelen (ja/nee)
6. Milieudepot: toegankelijkheid vergroten (ja/nee)
7. Milieudepot Ouder Amstel: meer stromen (ja/nee)
8. Grof vuil aan huis ophalen (ja/nee)
9. Communicatie (ja/nee)
10. Handhaving (ja/nee)
22:10 - Discussiememo college over gemeentelijk rioleringsplan
Het is de bedoeling om in de commissie:
1. Kennis te nemen van de reikwijdte, het proces en de belangrijkste speerpunten en vragen voor het op te
stellen Gemeentelijk Rioleringsplan.
2. Een reactie te geven op de in het memo en in een ondersteunende presentatie benoemde speerpunten en
vraagstukken voor het op te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit wordt vervolgens meegenomen in de
verdere uitwerking.
22:20 - Belastingverordeningen 2018 (2017/64)
Voorgesteld besluit:
Vast te stellen de diverse belastingverordeningen en tarieventabellen 2018.
22:30 - Begrotingswijziging en vierde nieuwsbrief (2017/71)
Voorgesteld besluit:
1. De wijziging van de begroting 2017 conform overzicht vast te stellen.
2. Een bestemmingsreserve in te stellen voor regionale samenwerking op het gebied van wonen en
economische zaken
3. Het samenvoegen van de algemene reserves a.g.v. de vastgestelde nota reserves en voorzieningen
4. Voor de herinrichting van de Jan Benninghweg een krediet van € 1.121.853 beschikbaar te stellen.
5. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 82.000 aan de reserve Collegeagenda 2014 – 2018 i.v.m.
budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer beschikbaar te stellen.
6. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 60.000 aan de Algemene reserve vrij besteedbaar i.v.m.
budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer beschikbaar te stellen.
22:40 - Rapportage tweede en derde kwartaal 2017 Duo+ (2017/75)
Voorgesteld besluit:
- Kennis te nemen van de rapportage tweede en derde kwartaal Duo+ en geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van de voorgestelde begrotingswijziging Duo+;
- De bijdrage Duo+ te verhogen met €159.325,- als gevolg van autonome kosten en deze lasten ten laste
van het resultaat 2017 te brengen.
22:50 - Projectplan Amstel Business Park Zuid (op verzoek van OAA)
Dit is ter kennisname.
In het projectplan zijn de werkzaamheden, organisatie en wijze van financiering beschreven die nodig zijn
om te komen tot transformatie van het ABP Zuid, zoals beschreven in de ruimtelijk economische visie
(hierna: REV). Daarnaast beschrijft het projectplan een aanpak voor de woonboten (op basis van de
uitvoeringsstrategie) en de deelontwikkelingen dat parallel aan het opstellen van het beeldkwaliteitplan en de
financiële onderlegger plaatsvindt.
22:55 - Geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai (op verzoek van
OAA)
Dit betreft geen raadsvoorstel. Het is ter kennisname voor de commissie.
Overleg met het college
23:00 - Vragen aan het college
23:10 - Lange termijn agenda
Lange termijn agenda
23:15 - Regionale aangelegenheden
-Samenwerking DUO+
-Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
-Openbare Gezondheidszorg Amstelland
-Vervoerregio Amsterdam
-Amstelland- en Meerlandenoverleg
23:20 - Rondvraag
Sluiting
MOGELIJKE HAMERSTUKKEN
Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.
Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer Stichting Openbaar Onderwijs Primair (2017/68)

Voorgesteld besluit:
de zittingstermijnen van leden van de Raad van Beheer van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP),
dhr. W. Varkevisser, mw. M. Bruins, mw. K. van Noort en dhr. R Tjin-Tham-Sjin, te verlengen totdat de fusie
van Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spirit is gerealiseerd, of totdat duidelijk is dat de fusie
geen doorgang zal vinden.
Dossier 694 voorblad
Raadsvoorstel 2017/68: Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer Stichting Openbaar
Onderwijs Primair
Raadsbesluit 2017/68: Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer Stichting Openbaar Onderwijs
Primair
Bijlage 1: Brief St OOP verlenging
7.b

Voorstel deelname aan experiment centraal tellen stembiljetten (2017/70)
Voorgesteld besluit:
Deel te nemen aan het experiment centraal tellen stembiljetten bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart
2018.
Dossier 697 voorblad
Raadsvoorstel 2017/70: Voorstel deelname aan experiment centraal tellen stembiljetten
Raadsbesluit 2017/70: Voorstel deelname aan experiment centraal tellen stembiljetten
Bijlage 1: Experimentenwet
Bijlage 2: Experimentenbesluit
Bijlage 3: Experimentenregeling

7.c

Breedbandinternet in buitengebied (2017/78)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het afwijken van de legesverordening en de vigerende VNG richtlijn Tarieven
(graaf)werkzaamheden Telecom voor het in rekening brengen van de herstel-, beheer- en
degeneratiekosten.
Dossier 734 voorblad
Raadsvoorstel 2017/78: Breedbandinternet in buitengebied
Raadsbesluit 2017/78: Breedbandinternet in buitengebied
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RAADSVOORSTEL

Nummer 2017/65
datum raadsvergadering
onderwerp

:
:

portefeuillehouder
datum raadsvoorstel

:
:

14 december 2017
Maatregelen inzameling afval en grondstoffen
t.b.v. VANG-HHA doelstellingen
J.J. de Maa
31 oktober 2017

Samenvatting
Om in 2040 energieneutraal te zijn heeft u op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie
Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 ‘Energiek & Circulair’ vastgesteld, inclusief
de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale
VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen
2020 en 2025.
Al eerder, op 11 april 2017, is met een afvaardiging van de raad afgestemd welke
maatregelen hiertoe bespreekbaar zijn.
Wij verzoeken u - op basis van een matrix, waarin de kosten en effecten van de
maatregelen berekend zijn, een memo met toelichting en voorbeelden van pakketten
- een pakket van maatregelen samen te stellen door per maatregel te beslissen.

Wat is de voorgeschiedenis?
Gelezen ons voorstel van 10 mei 2016, en gehoord de commissie Ruimte op 21 juni
2016, besloot u op 30 juni 2016 het in 2014 in gebruik genomen ondergrondse afval
inzamelsysteem met de volgende maatregelen te optimaliseren:
1. Uitbreiden van kunststofinzameling naar PMD (plastic en metalen verpakkingsafval
en drankkartons)
2. Naast bronscheiding ook inzetten op nascheiding bij de verwerker, het AEB
En verder in het najaar 2016 als raad te bespreken welke andere maatregelen
wenselijk zijn.
Op 8 september 2016 heeft een adviseur van de NVRD, de VANG-HHA doelstellingen
(landelijke doelstellingen ‘Van Afval Naar Grondstof, Huishoudelijk Afval’) aan een
afvaardiging van de raad gepresenteerd. De fracties hebben vervolgens hun ambities
kenbaar gemaakt, alsmede hun visie op mogelijke maatregelen zoals diftar
(gedifferentieerde tarieven) en het inzamelen van GFT (groente-, fruit- en tuinafval).
In vervolg hierop heeft een afvaardiging van de raad, naar aanleiding van een
presentatie over de input van de fracties, op 11 april 2017 de ambitie uitgesproken
een bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar, in de
periode van 2020 tot 2025.
Deze ambitie heeft u bekrachtigd op 15 juni 2017. Om in 2040 energieneutraal te zijn
heeft u op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021
‘Energiek & Circulair’ vastgesteld, inclusief een onderliggend maatregelenpakket.
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Daarbij is besloten het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met
inachtneming van, in ieder geval, de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten
op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo
restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025.
Om deze ambitie te verwezenlijken zijn er maatregelen nodig. Hierover is op 11 april
2017 met de aanwezigen gediscussieerd. Conclusie was dat er onvoldoende draagvlak
is om inwoners extra te laten betalen voor het vaker aanbieden van fijn restafval, of
een groter gewicht aan fijn restafval, dan een vooraf vastgestelde hoeveelheid. Dit
heeft effect op de haalbaarheid van de ambitie.
Aanwezigen hebben verzocht een aantal maatregelen uit te werken voor de inzameling
van afval en grondstoffen, zodat men zich een beeld kan vormen van de kosten en de
effecten:
- Zowel het ophalen van papier, als het ophalen van GFT (groente-, fruit- en
tuinafval) aan huis is bespreekbaar.
- Verder is gedacht aan GFT in ondergrondse containers en het aanleggen van
tuingroendepots voor de inzameling van fijn en grof tuinafval. Daarnaast kunnen
bewonersinitiatieven voor het zelf composteren van GF (groente- en fruitafval)
gefaciliteerd worden.
- Gekeken is naar zowel de uitbreiding van de openingstijden van de milieudepots,
als de soorten grondstof die daar gebracht kunnen worden. Vevolgens is onderzoek
gedaan naar extra service: vier maal per jaar gratis ophalen van grof afval, dat op
het depot gescheiden wordt.
Op basis van de uitwerkingen kunt u een besluit nemen per maatregel. Op 11 april
2017 hebben aanwezigen aangegeven van mening te zijn dat de discussie niet in zijn
geheel opnieuw gevoerd hoeft te worden.

Wat is er aan de hand?
Bij deze leggen wij de uitwerkingen aan u voor in de vorm van een matrix, waarin de
kosten en effecten van de maatregelen berekend zijn. Er is tevens een memo
opgesteld met toelichting en voorbeelden van pakketten.

Wat gaan we doen?
Wij verzoeken u zelf een pakket van maatregelen samen te stellen op basis van de
bijgevoegde informatie, in het kader van uw ambitie om in de periode van 2020 tot
2025 een bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar.
U kunt dit doen door per maatregel een besluit te nemen.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Tijdens de presentatie van 11 april 2017 zijn een aantal maatregelen besproken. Uit
de bijgevoegde informatie blijkt welke kosten en effecten er verbonden zijn aan de
verschillende maatregelen.
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Wat hebben we hiervoor nodig?
De bijgevoegde informatie bestaat uit een matrix, een memo met toelichting, almede
voorbeelden van pakketten. Daarbij moeten wij aantekenen dat qua effecten op het
behalen van de ambitie de door u gekozen maatregelen elkaar zullen beïnvloeden.
Daarnaast is er nu nog sprake van ramingen en kunnen prijzen fluctueren.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Als de keuze gemaakt is, worden desgewenst de bijbehorende communicatie- en
gedragsveranderingsstrategieën ontwikkeld en wordt handhaving uitgewerkt, in relatie
tot de gekozen maatregelen.

Wat is het vervolg?
U neem per maatregel een besluit, zodat er een pakket aan maatregelen ontstaat.
Het door u gekozen pakket wordt gedetailleerd uitgewerkt en gereed gemaakt voor
implementatie. In een later voorstel kunnen we nauwkeuriger de effecten van de
keuzes aan u voorleggen, zo nodig met een begrotingswijziging.
Na implementatie van de maatregelen zullen we de effecten monitoren en zo nodig
bijsturen met wijzigingen van de maatregelen.

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

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017, nummer
2017/65,
Gehoord de commissie Ruimte op 30 november 2017,
Gelet op
- de Wet Milieubeheer,
- de afstemming met een afvaardiging van de raad op 11 april 2017 betreffende
o de maatregelen die bespreekbaar in het kader van de VANG-doelstellingen
o de discussie, die niet in zijn geheel opnieuw gevoerd hoeft te worden,
-

de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 ‘Energiek & Circulair’,
vastgesteld op 15 juni 2017, inclusief de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te
zetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding
en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025.

BESLUIT :
De volgende maatregelen te kiezen, in het kader van de ambitie om in de periode van
2020 tot 2025 een bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner
per jaar:
1. Herintroductie gft-scheiding: huis-aan-huis inzamelen (ja/nee)
2. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in ondergrondse containers (ja/nee)
3. Herintroductie gft-scheiding: inzamelen in buurtdepots (ja/nee)
4. Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken (ja/nee)
5. OPK huis-aan-huis inzamelen (ja/nee)
6. Milieudepot: toegankelijkheid vergroten (ja/nee)
7. Milieudepot Ouder Amstel: meer stromen (ja/nee)
8. Grof vuil aan huis ophalen (ja/nee)
9. Communicatie (ja/nee)
10. Handhaving (ja/nee)
Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

de plaatsvervangend voorzitter,

A.A. Swets

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Matrix 2017/65: Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellingen

Resultaat per maatregel
1 gft huis-aan-huis inzamelen
gft inzamelen in ondergrondse
2 containers
3 gft inzamelen in buurtdepots
grof tuinafval inzamelen in
4 tuingroendepots in de wijken
5 opk huis-aan-huis inzamelen
Milieudepot: toegankelijkheid
6 vergroten
Milieudepot Ouder Amstel:
7 meer stromen
Grof vuil aan huis ophalen
8a (sorteerbedrijf)
Grof vuil aan huis ophalen
8b (sociale werkplaats)
9 Communicatie
10 Handhaving
Huidig
2020 VANG doelstelling

Nascheiding aeb

mutatie restafval kg rest per Mutatie
Afvalscheiding € per hh
kg/inw/jaar
inwoner
scheiding % %
per jaar
-65,0
204
13,7%
57,0% € 12,68
-5,0

264

1,1%

44,3% € 16,84

-8,6

260

1,8%

45,1% € 10,00

-1,8
-12,9

267
256

0,4%
2,7%

43,7% €
46,0% €

-0,4

268

0,1%

43,4% € 18,28

-0,4

268

0,1%

43,4% €

7,66

-2,4

266

0,5%

43,8% €

3,88

-2,4
-2,7
0
-101,7
-166,8

266
266
269
269
100

0,5%
0,6%
0,0%

43,8% € 2,52
43,8% € 9,37
43,3% € 13,01
43,3%
75%

-23,7

245

5,0%

48,3%

6,89
6,27

Uitgangspunten:
minicontainers gft aan huis bij laagbouw (lediging 1x per 2 weken, jun-aug wekelijks)
verzamelcontainers gft bij hoogbouw (wekelijkse lediging)

Maatregel 1 gft huis aan huis inzamelen
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis

Per hh/jaar

Opmerking

Eenmalige kosten
Aanschaf en plaatsen minicontainers (laagbouw)
Aanschaf en plaatsen verzamelcontainers (240 l mc voor
meerdere adressen) (hoogbouw)
Communicatie tbv gft scheiden

4.681

€ 27,00

€ 126.387

30

€ 50,00

€ 1.484

5.935

€ 2,53

Totaal eenmalige kosten

15

0,0%

€ 8.425,80
€ 1.484,00

Obv prijzen uit recente aanbestedingen. Aanname:
€ 1,42 één gft container per laagbouw aansluiting

€ 15.000

€ 15.000,00

€ 0,25 1 verzamelcontainer per 50 hoogbouw aansluitingen
obv informatie op website, persbericht, social media
€ 2,53 etc.

€ 142.871

€ 24.909,80

€ 4,20

Structurele kosten

Inzamelkosten gft minicontainers (laagbouw)

Vervallen inzamelkosten ondergrondse restcontainers

Ledigingskosten gft verzamelcontainers (hoogbouw)
Aanname scheidingseffect

Minderkosten restafvalverwerking door extra ingezameld gft
Extra verwerkingskosten gft door betere scheiding
Totaal structurele kosten
TOTAAL KOSTEN

4.681

€ 11,25

€ 52.661,25

-2.925

€ 12,29

-€ 35.948,25

€ 36,00

€ 56.160,00

1.560
ton

Obv inzamelkosten per hh 18 eu obv 1x per week. In
Ouder Amstel inzameling 1x per 2 weken, behalve in
€ 8,87 de zomer: 1,25*0,5*18 = 11,25 per hh per jaar
obv afname restafval van 25% door scheiding gft, dus
afname ledigingen van 25% (aanname obv +/-225
-€ 6,06 ledigingen per week in 2016)
Aanname obv ervaring: 1x per week legen hele jaar
door (ivm stankoverlast), dus 30*52 = 1560
€ 9,46 ledigingen. Ledigingstarief obv ervaring.

€ per ton

-872
872

€ 80,86
€ 55,00

-€ 70.486,87
€ 47.944,33
€ 50.330,45

Aanname: 65 kg gft per inw kan gescheiden worden
ingezameld (obv ong 65% van de 101 kg/inw in
-€ 11,88 restafval)
€ 8,08 obv marktconforme tarieven
€ 8,48
€ 12,68

Uitgangspunten:
1 OC voor gft per 100 aansluitingen

Maatregel 2 Gft inzamelen in ondergrondse containers
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis

Per hh/jaar

Opmerking

Eenmalige kosten
Aanschaf en plaatsen
ondergrondse verzamelcontainers
Opstellen locatieplan
ondergrondse container
Communicatie tbv extra
verzamelcontainers
Totaal eenmalige kosten
Structurele kosten
Onderhoud ondergrondse
verzamelcontainers

Vervallen inzamelkosten
ondergrondse restcontainers
Inzamelkosten
Extra ledigingskosten
verzamelcontainers gft
Aanname scheidingseffect

Minderkosten restafvalverwerking
tgv extra gft containers
Extra verwerkingskosten gft door
betere scheiding
Totaal structurele kosten
TOTAAL KOSTEN

59

€ 6.500,00

€ 385.775

1

€ 12.404,15

€ 12.404

€ 12.404,15

5.935

€ 2,53

€ 15.000
€ 413.179

€ 15.000,00
€ 46.692,90

0,05

€ 385.775,00

€ 19.288,75

-234

€ 12,29

-€ 2.875,86

3086
ton

€ 12,50
€ per ton

20

0,0%

€ 19.288,75

Inschatting: 1 OC per 100
aansluitingen. Kosten: obv
€ 3,25 marktconforme tarieven
obv ervaringsgegevens JMA: 2,2 uur
per locatie (incl intekenen etc) a €
€ 2,09 95 per uur
obv informatie op website,
€ 2,53 persbericht, social media etc.
€ 7,87

€ 3,25 5% van aanschafkosten
obv 2% minder restafval door
scheiding gft dus 2% minder
ledigingen (tov +/- 225 ledigingen
-€ 0,48 per week in 2016)

€ 38.577,50

Obv 1x legen per week (ter
vermindering van stank) en €12,50
€ 6,50 per lediging
obv gem 5kg gft per inw per jaar
(obv gft scheiding in Diemen waar
gelijksoortig inzamelsysteem wordt
-€ 0,91 gebruikt)

-67

€ 80,86

-€ 5.422,07

67

€ 55,00

€ 3.688,03

€ 0,62 Verwerkingskosten obv ervaring
€ 8,97
€ 16,84

Uitgangspunten:
Deelname van 10% vd laagbouw hh's voor compostbak of wormenbak. Gemiddeld dus 1 compostbak per 10 laagbouw huishoudens.
En voor wormenbak deelname van 5%, dus 1 wormenbak op de 20 laagbouw huishoudens.
1 ebikebakfiets voor de schillenboer
Keukenemmers tbv service om gft weg te kunnen brengen

Maatregel 3 Gft inzamelen in buurtdepots
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis

Per hh/jaar

Opmerking

Eenmalige kosten
Aanschaf compostbakken
(laagbouw)

445

€ 50,00

€ 22.255

€ 22.255,00

Aanschaf wormenbakken (laagbouw)

297

€ 70,00

€ 20.773

€ 20.772,50

1.484

€ 10,00

€ 14.840

€ 14.840,00

Aanschaf keukenemmers (10L)

Schillenboer (hoogbouw)
Communicatie tbv buurtinitiatieven
Totaal eenmalige kosten

1

€ 3.000,00

€ 3.000

€ 3.000,00

5.935

€ 2,53

€ 15.000
€ 75.868

€ 15.000,00
€ 75.867,50

Inschatting: gemiddeld 1
compostbak per 10 aansluitingen
€ 3,75 (laagbouw).
Inschatting: Deelname 25% van
laagbouw, 1 wormenbak per 5
deelnemende huishoudens
€ 3,50 (laagbouw).
Obv 1 keukenemmer per
€ 2,50 aansluiting. Prijs obv ervaring
Nodig: 1 ebikebakfiets voor
schillenboer om rondes te maken
€ 0,51 (hoogbouw).
obv informatie op website,
€ 2,53 persbericht, social media etc.
€ 12,78

Inzamelkosten

Inzamelkosten door schillenboer

Vervallen inzamelkosten
ondergrondse restcontainers
Aanname scheidingseffect
Minderkosten restafvalverwerking
tgv schillenboer bij hoogbouw
Minderkosten restafvalverwerking
tgv compostbakken en
wormenbakken
Extra verwerkingskosten gft-afval
(schillenboer)
Totaal structurele kosten
TOTAAL KOSTEN

obv 3 rondes per week door UW
personeel, 3*52 = 156 rondes. 5
€ 3,29 uur per ronde = 780 uur per jaar
obv 20% minder restafval door
scheiding gft dus 20% minder
ledigingen (tov +/- 225 ledigingen
-€ 4,85 per week in 2016)

780

€ 25,00

€ 19.500,00

-2340
ton

€ 12,29
€ per ton

-€ 28.758,60

-38,58

€ 80,86

-€ 3.119,90

Obv gemiddeld 0,5 kg per week per
-€ 0,53 hoogbouw aansluiting
Obv gemiddeld 2 kg per week per
laagbouw aansluiting met een
-€ 1,05 wormenbak/compostbak

-77,15

€ 80,86

-€ 6.238,54

38,58

€ 55,00

€ 2.122,12

€ 0,36 Verwerkingskosten obv ervaring
-€ 2,78
€ 10,00

Uitgangspunten:
Tuingroendepots in wijken, aanname is dat er 4 kg/inw per jaar extra gescheiden wordt ingezameld
Er vindt een verschuiving plaats van brengen naar milieustraat, naar brengen naar tuingroendepot in de wijk

Maatregel 4 Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis Per hh/jaar

Opmerking

Eenmalige kosten

Aanschaf/aanleg tuingroendepots
Communicatie tbv extra
tuingroendepots
Totaal eenmalige kosten
Inzamel kosten

Vervallen inzamelkosten
ondergrondse restcontainers

Inzamelen tuingroendepots
Aanname scheidingseffect

Minderkosten restafvalverwerking
door extra tuingroeninzameling
Extra verwerkingskosten grof
tuinafval door betere scheiding
Totaal structurele kosten
TOTAAL KOSTEN

5

€ 5.000,00

€ 25.000

5.935

€ 0,50

€ 2.968
€ 27.968

5

0,0%

€ 5.000,00
€ 2.967,50
€ 7.967,50

-176

€ 12,29

-€ 2.157

312

€ 110,00
€ per ton

€ 34.320

ton

€ 0,84 obv kosten in andere gemeenten
obv informatie op website, persbericht,
€ 0,50 social media etc.
€ 1,34
obv 1,5% minder restafval door
scheiding grof tuinafval dus 1,5% minder
ledigingen (tov +/-225 ledigingen per
-€ 0,36 week in 2016)
Prijs per uur is voor voertuig en
medewerker (incl overhead). Verwachte
tijdbesteding obv ervaring in Uithoorn: 6
€ 5,78 uur per week

-24

€ 80,86

-€ 1.919,62

Er is nog 9,4 kg tuinafval per inwoner in
restafval. En 27,3 kg tuinafval per
inwoner reeds gescheiden aangeleverd
op milieudepot. Aanname dat nog 4 kg
-€ 0,32 extra kan worden gescheiden.

24

€ 22,00

€ 522,28
€ 32.922,66

obv huidig verwerkingstarief in Ouder
€ 0,09 Amstel
€ 5,55
€ 6,89

Uitgangspunten:
OPK huis aan huis inzamelen dmv minicontainers in de laagbouw
1x per 4 weken
aanname is dat 5% van het restafval gescheiden ingezameld kan worden als papier (op basis van sorteeranalyses)

Maatregel 5 OPK h-a-h inzamelen
Onderwerp

Aantal

Eenmalige kosten
aanschaf en plaatsen mc opk

Prijs/eenheid

4.451

Verwijderen en afschrijven ondergrondse
papiercontainers
Communicatie tbv veranderde
inzamelsystematiek
Onvoorzien
Totaal eenmalige kosten
Inzamelkosten
Vervallen inzamelkosten OPK ondergrondse
containers
Vervallen inzamelkosten ondergrondse
restcontainers
Kosten legen PMD-containers 1x p 4 weken
Aanname scheidingseffect
Minderkosten restafvalverwerking door extra
papierinzameling
Extra opbrengst papier

€ 27,00

Investering

Afschrijving

€ 120.177

Rente

10

3

Op jaarbasis

0,0%

0,0%

€ 12.017,70

10

€ 2.500,00

€ 25.000

€ 8.333,33

5.935
0,05

€ 2,53
€ 160.177

€ 15.000
€ 8.009
€ 168.186

-812

€ 17,70

-€ 14.372,40

-585
4.451
ton

€ 12,29
€ 10,00
€ per ton

-€ 7.189,65
€ 44.510,00

-174

€ 80,86

-€ 14.037,30

174

-€ 86,71

-€ 15.052,86

€ 15.000,00
€ 8.008,85
€ 43.359,88

Totaal structurele kosten
TOTAAL KOSTEN

Per hh/jaar

€ 2,02 Obv prijzen uit recente aanbestedingen.
Aanname dat helft van containers wordt
verwijderd en versneld afgeschreven.
Afschrijving afhankelijk van leeftijd van
€ 1,40 bestaande Ocs
obv folder, bewonersbrief, informatie op
€ 2,53 website, persbericht, social media etc.
€ 1,35 5% van de eenmalige kosten
€ 7,31
obv opheffen van 10 van de 20 containers.
-€ 2,42 Reductie in aantal ledigingen per jaar.
obv 5% minder restafval door scheiding opk dus
5% minder ledigingen (tov +/-225 ledigingen per
-€ 1,21 week in 2016)
€ 7,50 Aanname obv ervaring
kosten verbranden (€ 66,64 per ton) + belasting
-€ 2,37 op verbranden (€ 14,22 per ton)
Aanname: 5% van het restafval gescheiden
-€ 2,54 ingezameld als papier
-€ 1,03
€ 6,27

Kosten AEB
2017:

kosten
verbranden
belasting
verbranding

€ 66,64
€ 14,22
€ 80,86

10
20
1624
812

containers
containers
ledigingen OPK Ocs 2016
ledigingen per jaar

Opmerking

Uitgangspunten:
Verruimen openingstijden van 8 naar 20 uur per week

Maatregel 6 Vergroten toegankelijkheid Milieudepot Ouder Amstel
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis Per hh/jaar

Opmerking

Eenmalige kosten
Communicatie ikv aangepaste
openingsuren
Totaal eenmalige kosten
Structurele kosten
Personeelskosten extra openstelling
milieustraat
Aanname scheidingseffect

Minderkosten verwerking
ongescheiding grof vuil
Totaal structurele kosten
TOTAAL KOSTEN

27.559

€ 1,00

624

€ 165,00

-5,72

€ 80,86

€ 27.559
€ 27.559

5

0,0%

€

€ 5.511,80
€ 5.511,80

obv folder, bewonersbrief,
informatie op website, persbericht,
€ 0,93 social media etc.
€ 0,93

€ 102.960,00

€ 165 = kosten per uur voor 3 man.
€ 17,35 12 uur pw = 624 u p jaar

-462,44

-€ 0,08
€ 17,35
€ 18,28

Obv 5% minder gebracht
ongescheiden grof vuil door ruimere
openingstijden van de milieustraat.
Aanname: verwerkingskosten
ongescheiden grof vuil vergelijkbaar
met tarief voor fijn restafval.

tarief obv ervaring

Uitgangspunten:
Uitbreiding van 14 naar 26 stromen (12 nieuwe stromen)

Maatregel 7 Milieudepot aantal afvalstromen uitbreiden
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving Rente

Op jaarbasis

Per hh/jaar

Opmerking

Eenmalige kosten
Ombouwen milieustraat (uitbreiding)
Aanschaffen extra containers
Communicatie ikv uitbreiding
stromen
Totaal eenmalige kosten
Aanname scheidingseffect
ton

Vermindering van verwerkingskosten
ongescheiden grof vuil
Totaal structurele kosten

1

€ 20.000,00

€ 20.000

€ 20.000,00

€ 3,37 Stelpost tbv herindeling van het terrein

10

€ 2.000,00

€ 20.000

€ 20.000,00

5.935

€ 1,00

€ 5.935
€ 45.935,00

€ 5.935,00
€ 45.935,00

€ 3,37 Aanname dat er 10 nieuwe containers nodig zijn
obv folder, bewonersbrief, informatie op
€ 1,00 website, persbericht, social media etc.
€ 7,74

-€ 462,44
€ 5.935,00

Obv 5% minder gebracht ongescheiden grof vuil
door betere scheidingsmogelijkheden op de
milieustraat. Aanname: verwerkingskosten
ongescheiden grof vuil vergelijkbaar met tarief
-€ 0,08 voor fijn restafval.
-€ 0,08

€ per ton

-5,7

€ 5.935

TOTAAL KOSTEN

Huidige stromen Ouder Amstel
Asbest
Autobanden
Batterijen
Bouw en sloopafval
Dakbedekking
Witgoed
Geïmpregneerd hout
Gips
Gevaarlijk/klein chemisch afval
Grof huishoudelijk afval
(grof) Tuinafval
Oud ijzer/metalen
Puin
Hout

€ 80,86

€ 7,66

Uithoorn
Asbest
Autobanden

wit en bruingoed
verlijmd hout
Gips
KCA
Grof huishoudelijk afval
tuinafval
metalen
schoon puin
massief hout
elektrische apparaten
gasflessen
glas (ook vlak glas)
grond

huishoudelijke oliën en vetten
opk
pmd
matrassen
kurk
kadavers
piepschuim
vloerbedekking

Uithoorn
Deelstromen GROF huishoudelijk
afval
Grof tuinafval

Brengsysteem

Brengsysteem

Uithoorn

ton

ton
2016

Eenheid
1347,1

Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten

114 m3

Bruikbaar huisraad

42,6

Harde plastics

58,9

per bezoeker per inwoner
18,69
46,16

0,59
0,82

1,46
2,02

0,51
12,42
11,65
2,24
2,74
0,49
0,16
0,99
0,11
0,52
0,08

1,26
30,68
28,77
5,53
6,77
1,20
0,40
2,44
0,26
1,30
0,19

0,02
0,01

0,04
0,03

2016

OA
Eenheid

365,8

per inwoner
27,28

81,3 ton

6,06

14,5

1,08

434,6

32,41
28,83
4,38
7,37

Vloerbedekking
Matrassen

36,9

Schoon puin

895,4

Houtafval (A- en B-hout)

839,6

Houtafval (C-hout)

161,3

Metalen

197,7

Vlakglas

35

Dakbedekking (bitumeus)

11,6

Gips

71,2

Asbesthoudend afval
Schone grond
Autobanden

7,7
37,8
5,5 ton

386,7
58,8
98,9

11,6

0,79
2,19
0,86

12,3 ton

0,92

0,3 ton

0,02

5,4

0,40

10,6
29,4

Piepschuim
Gasflessen en drukhouders

1,2 ton

Kadavers

0,9

Overig, te weten:

Overig, te weten:
Inwoners

Aantal bezoekers 2016
gemiddeld aantal bezoeken per
inwoner

29.181
72.086
2,5

52,03

128,52

13.411
33.129

112,61

14%

Uitgangspunten:
4x per jaar gratis grof afval inzamelen aan huis en laten scheiden op het depot
twee opties: uitsorteren in sociale werkplaats (social return) of nascheiding door sorteerbedrijf

Maatregel 8a Ophalen van grof vuil aan huis (sorteerbedrijf)
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis Per hh/jaar

Opmerking

Eenmalige kosten
Communicatie wijzigingen
inzamelstructuur grof vuil
Totaal eenmalige kosten
Structurele kosten

5.935

Inzamelkosten grof vuil aan huis
Aanname scheidingseffect
ton

Grof vuil nasorteren door
sorteerbedrijf
Vermindering van
verwerkingskosten
ongescheiden grof vuil

€ 1,00

64

€ 5.935
€ 5.935

€ 95,00

€ 5.935,00
€ 5.935,00

obv bewonersbrief, persberichten,
€ 1,00 website, social media.
€ 1,00

€ 6.080,00

Aanname: 4 rondes. 16 uur (2 dagen) per
ronde. € 95 per uur (mankracht+
€ 1,02 materieel)

€ per ton

130

€ 105,00

€ 13.605,90

-32,4

€ 80,86

-€ 2.619,46

Nasortering grof afval kost ca. € 105 per
ton. Aanname is dat net als in de huidige
situatie wordt zowel gehaald als gebracht
grofvuil nagescheiden. Door extra sorteer
inspanningen wordt er bovenop de
huidige 5% nog eens 25% extra
€ 2,29
nagescheiden.
Aanname: verwerkingstarief grof restafval
vergelijkbaar met tarief voor fijn restafval
-€ 0,44

Totaal structurele kosten

€ 2,88

TOTAAL KOSTEN

€ 3,88

Maatregel 8b Ophalen van grof vuil aan huis (sociale werkplaats)
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis Per hh/jaar

Opmerking

Eenmalige kosten
Communicatie wijzigingen
inzamelstructuur grof vuil

5.935

€ 1,00

€ 5.935

5

3,0%

€ 1.295,93

obv bewonersbrief, persberichten,
€ 0,22 website, social media.

Totaal eenmalige kosten
Structurele kosten

Inzamelkosten grof vuil aan huis
Aanname scheidingseffect
ton

Grof vuil nasorteren in sociale
werkplaats
Vermindering van
verwerkingskosten
ongescheiden grof vuil

€ 5.935

64

€ 95,00

€ 1.295,93

€ 0,22

€ 6.080,00

Aanname: 4 rondes. 16 uur (2 dagen) per
ronde. € 95 per uur (mankracht+
€ 1,02 materieel)

€ per ton

130

€ 78,75

€ 10.204,43

-32,4

€ 80,86

-€ 2.619,46

Nasortering grof afval kost ca. € 105 per
ton. Aanname is dat net als in de huidige
situatie wordt zowel gehaald als gebracht
grofvuil nagescheiden. Door extra sorteer
inspanningen wordt er bovenop de
huidige 5% nog eens 25% extra
€ 1,72
nagescheiden.
Aanname: verwerkingstarief grof restafval
vergelijkbaar met tarief voor fijn restafval
-€ 0,44

Totaal structurele kosten

€ 2,30

TOTAAL KOSTEN

€ 2,52

Uitgangspunten:
-1 afvalcoach die 36 uur per week actief is

Maatregel 9 Communicatie
Onderwerp

Aantal

Structurele kosten
Diverse communicatieacties
Kosten 3 informatieavonden per
jaar (huur, catering etc)
Inzet afvalcoach
Totaal eenmalige kosten
Aanname scheidingseffect

Minderkosten restafvalverwerking
door extra communicatie
TOTAAL KOSTEN

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis

1

€ 15.000,00

€ 15.000

€ 15.000,00

3

€ 1.000,00

€ 3.000

€ 3.000,00

1

€ 22.500,00

€ 22.500
€ 18.000

€ 22.500,00
€ 18.000,00

ton

-36,02

Per hh/jaar

Opmerking

€ 2,53 Stelpost voor diverse acties
Algemene informatieavond voor
€ 0,51 inwoners
Obv ervaring in Arnhem (1 coach 36
€ 3,79 uur pw)
€ 3,03

€ per ton

€ 80,86

-€ 2.912,24

kosten verbranden (€ 66,64 per ton)
+ belasting op verbranden (€ 14,22
per ton). Aanname: 1% minder
-€ 0,49 restafval door communicatie.
€ 9,37

Maatregel 10 Handhaving
Onderwerp
Structurele kosten
Algemeen
handhavingsbudget
TOTAAL KOSTEN

Aantal

Prijs/eenheid

936

€ 82,50

Investering

Afschrijving

Rente

Op jaarbasis Per hh/jaar

€ 77.220,00

Opmerking

opb 0,5 fte per jaar =
€ 13,01 936 uur
€ 13,01
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Resultaat per maatregel
Huidig
1 gft huis-aan-huis inzamelen
grof tuinafval inzamelen in
4 tuingroendepots in de wijken
5 opk huis-aan-huis inzamelen
Milieudepot Ouder Amstel:
7 meer stromen
Grof vuil aan huis ophalen
8b (sociale werkplaats)
9 Communicatie
10 Handhaving
Totaal
2020 VANG doelstelling

Pakket 1

mutatie restafval
kg/inw/jaar

kg rest per Mutatie
€ per hh
inwoner
scheiding % Afvalscheiding % per jaar
269
43%
-65,0
204
13,7%
57% €
12,68

-1,8
-12,9

267
256

0,4%
2,7%

44% €
46% €

6,89
6,27

-0,4

268

0,1%

43% €

7,66

-2,4
-2,7
0
-85,2

266
266
269
183
100

0,5%
0,6%
0,0%
18%

44%
44%
43%
61%
75%

€
€
€
€

2,52
9,37
13,01
58,40
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Resultaat per maatregel
Huidig
gft inzamelen in ondergrondse
2 containers

4
5
7
8b
9
10

grof tuinafval inzamelen in
tuingroendepots in de wijken
opk huis-aan-huis inzamelen
Milieudepot Ouder Amstel:
meer stromen
Grof vuil aan huis ophalen
(sociale werkplaats)
Communicatie
Handhaving
Totaal
2020 VANG doelstelling

mutatie restafval
kg/inw/jaar

kg rest per Mutatie
inwoner
scheiding %
269

Pakket 2

€ per hh
Afvalscheiding % per jaar
43%

-5,0

264

1,1%

44% €

16,84

-1,8
-12,9

267
256

0,4%
2,7%

44% €
46% €

6,89
6,27

-0,4

268

0,1%

43% €

7,66

-2,4
-2,7
0
-25,2

266
266
269
243
100

0,5%
0,6%
0,0%
5,3%

44%
44%
43%
49%
75%

€
€
€
€

2,52
9,37
13,01
62,56
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Resultaat per maatregel
Huidig
3 gft inzamelen in buurtdepots

4
5
7
8b
9
10

grof tuinafval inzamelen in
tuingroendepots in de wijken
opk huis-aan-huis inzamelen
Milieudepot Ouder Amstel:
meer stromen
Grof vuil aan huis ophalen
(sociale werkplaats)
Communicatie
Handhaving
Totaal
2020 VANG doelstelling

mutatie restafval
kg/inw/jaar

kg rest per Mutatie
inwoner
scheiding %
269

Pakket 3

€ per hh
Afvalscheiding %
per jaar
43%

-8,6

260

1,8%

45% €

10,00

-1,8
-12,9

267
256

0,4%
2,7%

44% €
46% €

6,89
6,27

-0,4

268

0,1%

43% €

7,66

-2,4
-2,7
0
-28,9

266
266
269
240
100

0,5%
0,6%
0,0%
6,1%

44%
44%
43%
49%
75%

€
€
€
€

2,52
9,37
13,01
55,72

1 Memo aan de raad 2017/65: Maatregelen inzameling afval en grondstoffen tbv VANG-HHA doelstellingen

MEMO

Aan

Van

Datum

Gemeenteraad

College van Burgemeester en
Wethouders

25 oktober 2017

Betreft

Maatregelen afvalinzameling

Aanleiding
Gelezen het voorstel van het college van 10 mei 2016 en gehoord de commissie Ruimte
op 21 juni 2016, besloot de raad op 30 juni 2016 het in 2014 in gebruik genomen
ondergrondse afval inzamelsysteem met de volgende maatregelen te optimaliseren:
1. Uitbreiden van kunststofinzameling naar PMD (plastic en metalen verpakkingsafval
en drankkartons)
2. Naast bronscheiding ook inzetten op nascheiding bij de verwerker, het AEB
En verder in het najaar 2016 als raad te bespreken welke andere maatregelen
wenselijk zijn.
Op 8 september 2016 heeft een adviseur van de NVRD, de VANG-HHA doelstellingen
(landelijke doelstellingen ‘Van Afval Naar Grondstof, Huishoudelijk Afval’)
gepresenteerd aan een afvaardiging van de raad. De fracties hebben vervolgens hun
ambities kenbaar gemaakt, alsmede hun visie op mogelijke maatregelen zoals diftar
(gedifferentieerde tarieven) en het inzamelen van GFT (groente-, fruit- en tuinafval).
In vervolg hierop heeft een afvaardiging van de raad, naar aanleiding van een
presentatie over de input van de fracties, op 11 april 2017 de ambitie uitgesproken een
bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar, in de
periode van 2020 tot 2025.
Deze ambitie is bekrachtigd op 15 juni 2017. Om in 2040 energieneutraal te zijn heeft
de raad op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021
‘Energiek & Circulair’ vastgesteld, inclusief een onderliggend maatregelenpakket.
Daarbij is besloten het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met
inachtneming van, in ieder geval, de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten
op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo
restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025.
Om deze ambitie te verwezenlijken zijn er maatregelen nodig. Hierover is op 11 april
2017 met de aanwezigen gediscussieerd. Conclusie was dat er onvoldoende draagvlak
is om inwoners extra te laten betalen voor het vaker aanbieden van fijn restafval, of
een groter gewicht aan fijn restafval, dan een vooraf vastgestelde hoeveelheid. Dit
heeft effect op de haalbaarheid van de ambitie.
Aanwezigen hebben verzocht een aantal maatregelen uit te werken voor de inzameling
van afval en grondstoffen, zodat men zich een beeld kan vormen van de kosten en de
effecten:
- Zowel het ophalen van papier, als het ophalen van GFT (groente-, fruit- en
tuinafval) aan huis is bespreekbaar.
- Verder is gedacht aan GFT in ondergrondse containers en het aanleggen van
tuingroendepots voor de inzameling van fijn en grof tuinafval. Daarnaast kunnen
bewonersinitiatieven voor het zelf composteren van GF (groente- en fruitafval)
gefaciliteerd worden.
- Gekeken is naar zowel de uitbreiding van de openingstijden van de milieudepots,
als de soorten grondstof die daar gebracht kunnen worden.

Vervolgens is onderzoek gedaan naar extra service: vier maal per jaar gratis
ophalen van grof afval, dat op het depot gescheiden wordt.
Op basis van de uitwerkingen kan de raad een besluit nemen per maatregel.
Aanwezigen hebben aangegeven dat de discussie niet in zijn geheel opnieuw gevoerd
hoeft te worden.
Deze discussie is in hoofdstuk 4.2 (Circulaire Economie) van de Beleidsnotitie
Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 ‘Energiek & Circulair’ als volgt verwoord:
Op het thema Circulaire Economie stelt gemeente Ouder-Amstel zich de volgende
ambities:
behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo
restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025. Bij de realisatie van deze ambitie
wordt onder andere gekeken naar de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval,
intensivering van de papierinzameling en uitbreiding van de mogelijkheid om grof
afval gescheiden aan te bieden.
Onderzoek
De Jonge Milieuadvies heeft onderzoek gedaan naar kosten en effecten van
verschillende maatregelen die de afvalscheiding in Ouder-Amstel kunnen bevorderen
en zo kunnen helpen op weg naar de VANG ambities.
In 2016 produceerden de inwoners van Ouder-Amstel 269 kg restafval per inwoner, en
werd 43% van het afval gescheiden ingezameld. Om de hoeveelheid restafval te
verminderen en om het scheidingspercentage te verbeteren, zijn aanpassingen en
investeringen nodig in de inzamelstructuur van Ouder-Amstel. De afvalstoffenheffing in
Ouder-Amstel in 2016 is lager dan die in omliggende gemeenten (zie tabel 1). De
maatregelen die in deze memo worden beschreven en uitgewerkt kunnen bijdragen aan
een verbeterde afvalscheiding, maar vragen wel een zekere investering. Om in de
buurt te komen van de VANG HHA doelstelling is dit echter noodzakelijk.
Tabel 1 - Afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel en omliggende gemeenten

Gemeente
Amstelveen
Uithoorn
Aalsmeer
Diemen
Ouder-Amstel

Eenpersoonshuishouden
€ 204,50
€ 246,60
€ 184,00
€ 324,00
€ 156,20

Meerpersoonshuishouden
€ 248,50
€ 246,60
€ 281,15
€ 375,00
€ 185,90

Allereerst wordt de samenvattende matrix gepresenteerd waarin de effecten van de
maatregelen worden getoond. Deze effecten worden uitgedrukt in financieel effect op
de afvalstoffenheffing, het percentage afvalscheiding, en de uiteindelijke hoeveelheid
restafval per inwoner. Daarna worden de verschillende maatregelen stuk voor stuk
beschreven. Uiteindelijk worden er als voorbeeld een drietal pakketten van
maatregelen met de bijbehorende effecten en resultaten getoond. Aan de hand van dit
onderzoek kunnen uiteindelijk enkele conclusies worden geformuleerd.
Afkortingen
NVRD
= Nederlandse Vereniging o.a. afvalbeheer
VANG
= Van afval naar grondstof (nationale doelstelling)
HHA
= huishoudelijk afval
AEB
= Afval Energie Bedrijf (verbranden restafval)
GFT
= Groente-, fruit- en tuinafval
OPK
= Oud papier en karton
PMD
= Plastic- en metalen verpakkingen, drankenkartons
kg
= kilogram
l
= liter
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mc =
oc =
inw =
hh =
JMA =
dmv=
obv =
tbv =
tov =
tgv =

minicontainer
ondergrondse container
inwoner
huishouden
de Jonge Milieu Advies
door middel van
op basis van
ten behoeve van
ten opzichte van
ten gevolge van

Samenvattende matrix

Resultaat per maatregel
1 GFT huis-aan-huis inzamelen

mutatie restafval kg rest per Mutatie
Afvalscheiding € per hh
kg/inw/jaar
inwoner
scheiding % %
per jaar
-65,0
204
13,7%
57,0% € 12,68

GFT inzamelen in
2 ondergrondse containers

-5,0

264

1,1%

44,3%

€ 16,84

3 GFT inzamelen in buurtdepots

-8,6

260

1,8%

45,1%

€ 10,00

grof tuinafval inzamelen in
tuingroendepots in de wijken
5 OPK huis-aan-huis inzamelen

-1,8
-12,9

267
256

0,4%
2,7%

43,7%
46,0%

€ 6,89
€ 6,27

Milieudepot: toegankelijkheid
6 vergroten

-0,4

268

0,1%

43,4%

€ 18,28

Milieudepot Ouder Amstel:
7 meer stromen

-0,4

268

0,1%

43,4%

€ 7,66

-2,4

266

0,5%

43,8%

€ 3,88

-2,4
-2,7
0

266
266
269
269

0,5%
0,6%
0,0%

43,8%
43,8%
43,3%
43,3%

€ 2,52
€ 9,37
€ 13,01

Grof vuil aan huis ophalen
8a (sorteerbedrijf)
Grof vuil aan huis ophalen
8b (sociale werkplaats)
9 Communicatie
10 Handhaving
Huidig

*Bedragen zijn ramingen op basis van ervaringen van de Jonge Milieu Advies en andere gemeenten.

Beschrijving maatregelen
1. Herintroductie GFT-scheiding: huis-aan-huis inzamelen
Alle laagbouw aansluitingen worden voorzien van minicontainers aan huis die
tweewekelijks geledigd worden (wekelijks in de zomermaanden juni-augustus). Voor de
hoogbouw worden er verzamelcontainers geplaatst die wekelijks (of zo vaak als nodig)
geledigd worden.
De ondergrondse restcontainers hoeven minder vaak geleegd te worden omdat een
significant deel van het restafval (+/- 25%) nu gescheiden wordt ingezameld in aparte
minicontainers. De verwachting is dat deze maatregel leidt tot 65 kg GFT per inwoner
per jaar. Dat betekent dat er 204 kg restafval per inwoner per jaar overblijft, en dat
het scheidingspercentage met 13,7% stijgt naar een totaal van 57%.
2. Herintroductie GFT-scheiding: inzamelen in ondergrondse containers
Per circa 100 aansluitingen wordt een ondergrondse container geplaatst voor de
inzameling van het GFT. Deze worden wekelijks geledigd om stankoverlast te
voorkomen. De verwachting is dat dit ongeveer 5 kg gescheiden GFT per inwoner per
jaar oplevert (gebaseerd op inzamelcijfers uit Diemen, waar GFT ook wordt ingezameld
in ondergrondse containers).
3. Herintroductie GFT-scheiding: inzamelen in buurtdepots
Laagbouw aansluitingen krijgen de mogelijkheid om een compostbak of wormenbak
aan te vragen voor hun GFT. Aanname is dat één op de 10 huishoudens een
compostbak aanvraagt om in hun eigen tuin te plaatsen. Gemiddeld één op de 20
laagbouw huishoudens heeft interesse in een wormenbak voor hun GFT.
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Voor de hoogbouw wordt een schillenboer aangesteld die met een e-bike bakfiets
rondgaat om GFT in te zamelen.
Aan alle hoogbouw huishoudens wordt een keukenemmer geleverd om het GFT te
verzamelen en te vervoeren. De verwachting is dat de compost- en wormenbakken
gemiddeld 2 kg per (laagbouw)aansluiting per week te verwerken krijgen, en dat de
schillenboer gemiddeld 0,5 kg per (hoogbouw)aansluiting per week inzamelt.
Opgemerkt moet worden dat het succes van deze maatregel sterk afhankelijk is van de
kunde en inzet van bewoners, die begeleiding nodig hebben tbv een correct gebruik
van de compost- en wormenbakken.
4. Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken
Verspreid door Ouder-Amstel worden 5 tuingroendepots geplaatst waar bewoners hun
tuinafval kwijt kunnen (net als in Uithoorn). De verwachting is dat dit vooral een
verschuiving van grof tuinafval oplevert: bewoners brengen hun tuinafval niet meer
naar de milieudepots maar brengen het naar de tuingroendepots in de wijken.
Vanwege de verhoogde service (het gemak van dichtbij huis het tuinafval kwijt kunnen
op elk moment) is de verwachting dat bewoners meer tuinafval apart inleveren.
Op dit moment wordt het grootste deel van het tuinafval in Ouder-Amstel al gescheiden
ingezameld op de milieudepots.
5. OPK huis-aan-huis inzamelen
Alle laagbouwaansluitingen worden voorzien van minicontainers voor papier aan huis,
die elke 4 weken geleegd worden. Aansluitingen in de hoogbouw kunnen gebruik
blijven maken van de bestaande ondergrondse OPK-containers. Door deze inzameling
aan huis kan de helft van de ondergrondse OPK-containers worden opgeheven. Ook
hoeven de ondergrondse restcontainers minder vaak geledigd te worden door een
significante afname in hoeveelheid restafval.
6. Milieudepot: toegankelijkheid vergroten
Op het moment is het milieudepot in Ouder-Amstel slechts 8 uur per week open. Door
deze openingstijden te verruimen naar 20 uur per week, wordt de toegankelijkheid van
het milieudepot verhoogd. De verwachting is dat de verhoogde service leidt tot meer
gescheiden ingezameld grof afval, en dus minder ongescheiden grof vuil.
De verhoogde openstelling leidt tot hogere personeelskosten. Deze extra uren kunnen
ook worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat het de
gemeente op de totale begroting per saldo weinig extra kost.
7. Milieudepot Ouder-Amstel: meer stromen
Op het moment worden op het milieudepot in Ouder-Amstel 14 verschillende
afvalstromen ingezameld. Door uit te breiden naar 26 afvalstromen wordt het
milieudepot Ouder-Amstel evenwaardig aan het milieudepot in Uithoorn.
De verwachting is dat deze verhoogde service leidt tot meer gescheiden ingezameld
grof vuil, en dus minder ongescheiden grof vuil.
8. Grof vuil aan huis ophalen
Vier keer per jaar wordt middels een ophaalronde gratis grof vuil aan huis opgehaald.
De stroom grof vuil wordt vervolgens uitgesorteerd in verschillende stromen, waardoor
de hoeveelheid ongescheiden grof vuil vermindert. Op het moment wordt reeds 5% van
het grof vuil nagescheiden. Door een verbeterslag in het uitsorteren wordt dit
opgehoogd met 25%. Het uitsorteren kan op meerdere manieren. Hier zijn twee opties
uitgewerkt: uitsorteren door een sorteerbedrijf (8a), of uitsorteren in een sociale
werkplaats (social return) (8b).
Doordat het aanbieden van grof vuil tijdens deze speciale ronden gratis is, is de
verwachting dat er een verschuiving plaats vindt van gebracht naar gehaald grof vuil.
Nascheiding in de sociale werkplaats kan ingevuld worden door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, of met een WW-uitkering.
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Op de totale begroting kan het zijn dat dit de gemeente per saldo weinig extra kost.
Eventuele besparingen op het sociale domein zijn in de berekeningen in deze memo
nog niet meegenomen.
9. Communicatie
Ter bevordering van bronscheiding van GFT, OPK en PMD is een goede
informatievoorziening en motivering van belang. Dit kan in de vorm van
informatieavonden waar bewoners vragen kunnen stellen en gemotiveerd worden om
na te denken over afvalscheiding. Daarnaast heeft de inzet van afvalcoaches ook een
bewezen effect op de afvalscheiding. Afvalcoaches lopen door de wijken, staan bij
inzamelplekken en kunnen vragen van bewoners beantwoorden.

Figuur 1 - Informatiebord bij een ondergrondse container in Almere (voorbeeld communicatie)

10. Handhaving
Het inzetten van een (extra) handhaver kan bewoners stimuleren om te letten op hun
afvalscheiding. Deze handhaver loopt door de wijken en spreekt bewoners aan over
afvalscheiding. Deze maatregel leidt losstaand niet direct tot extra afvalscheiding, maar
kan het scheidingseffect van andere maatregelen versterken.
Mogelijke combinaties van maatregelen
De hiervoor beschreven maatregelen kunnen op zichzelf staand nog niet het beoogde
scheidingsresultaat (de VANG doelstelling) bewerkstelligen. Daarom worden hier een
aantal voorbeelden van combinaties gepresenteerd. Deze drie pakketten laten zien
welke maatregelen gecombineerd kunnen worden en wat de verwachte resultaten zijn
van deze combinaties. Andere combinaties van maatregelen zijn uiteraard ook
mogelijk. Maatregel 1, 2 en 3 zijn niet geschikt zijn om te combineren omdat dit drie
verschillende methoden zijn om het GFT van heel Ouder-Amstel in te zamelen.
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Pakket 1
Pakket 1 is gebaseerd op de huis-aan-huis inzameling van GFT in minicontainers. Ook
OPK wordt in minicontainers aan huis ingezameld. Het grof tuinafval kan in de buurt
worden weggebracht naar tuingroendepots. Daarnaast wordt het aantal afvalstromen
op de milieustraat uitgebreid en wordt vier keer per jaar het grof vuil gratis aan huis
opgehaald om te worden nagesorteerd in een sociale werkplaats. Om al deze
maatregelen soepel in te voeren en het maximale scheidingseffect te behalen, is het
van belang om te investeren in communicatie en handhaving.
Al deze maatregelen samen kunnen leiden tot een scheidingspercentage van 61%, wat
neerkomt op 183 kg restafval per inwoner per jaar.

Resultaat per maatregel
Huidig
1 gft huis-aan-huis inzamelen
grof tuinafval inzamelen in
4 tuingroendepots in de wijken
5 opk huis-aan-huis inzamelen
Milieudepot Ouder Amstel:
7 meer stromen
Grof vuil aan huis ophalen
8b (sociale werkplaats)
9 Communicatie
10 Handhaving
Totaal

mutatie restafval kg rest per Mutatie
€ per hh
kg/inw/jaar
inwoner
scheiding % Afvalscheiding % per jaar
269
43%
-65,0
204
13,7%
57% €
12,68

-1,8
-12,9

267
256

0,4%
2,7%

44% €
46% €

6,89
6,27

-0,4

268

0,1%

43% €

7,66

-2,4
-2,7
0
-85,2

266
266
269
183

0,5%
0,6%
0,0%
18%

44%
44%
43%
61%

€
€
€
€

2,52
9,37
13,01
58,40

Pakket 2
Pakket 2 is gebaseerd op de inzameling van GFT in ondergrondse containers. Grof
tuinafval kan in de wijk worden weggebracht, terwijl het OPK aan huis wordt
ingezameld in minicontainers. Net als bij pakket 1 wordt het aantal afvalstromen op de
milieustraat uitgebreid en wordt er vier keer per jaar grof vuil gratis aan huis
opgehaald om te worden nagesorteerd in een sociale werkplaats. Om al deze
maatregelen soepel in te voeren en het maximale scheidingseffect te behalen, is het
van belang om te investeren in communicatie en handhaving.
Al deze maatregelen samen kunnen leiden tot een scheidingspercentage van 49%, wat
neerkomt op 243 kg restafval per inwoner per jaar.

Resultaat per maatregel
Huidig
gft inzamelen in
2 ondergrondse containers
grof tuinafval inzamelen in
4 tuingroendepots in de wijken
5 opk huis-aan-huis inzamelen
Milieudepot Ouder Amstel:
7 meer stromen
Grof vuil aan huis ophalen
8b (sociale werkplaats)
9 Communicatie
10 Handhaving
Totaal

mutatie restafval kg rest per Mutatie
€ per hh
kg/inw/jaar
inwoner
scheiding % Afvalscheiding % per jaar
269
43%
-5,0

264

1,1%

44% €

16,84

-1,8
-12,9

267
256

0,4%
2,7%

44% €
46% €

6,89
6,27

-0,4

268

0,1%

43% €

7,66

-2,4
-2,7
0
-25,2

266
266
269
243

0,5%
0,6%
0,0%
5,3%

44%
44%
43%
49%
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€
€
€
€

2,52
9,37
13,01
62,56

Pakket 3
Pakket 3 is gebaseerd op de inzameling en verwerking van GFT in buurtdepots, zoals
compostbakken en wormenbakken. Daarnaast wordt de schillenboer ingezet om in de
hoogbouw GFT in te zamelen. Grof tuinafval kan in de wijk worden weggebracht naar
tuingroendepots, terwijl het OPK aan huis wordt ingezameld via minicontainers. Net als
in pakket 1 en 2 wordt het aantal afvalstromen op de milieustraat uitgebreid en wordt
er vier keer per jaar grof vuil gratis aan huis opgehaald om te worden nagesorteerd in
een sociale werkplaats. Om al deze maatregelen soepel in te voeren en het maximale
scheidingseffect te behalen, is het van belang om te investeren in communicatie en
handhaving.
Al deze maatregelen samen kunnen leiden tot een scheidingspercentage van 49%, wat
neerkomt op 240 kg restafval per inwoner per jaar.

Resultaat per maatregel
Huidig
3 gft inzamelen in buurtdepots
grof tuinafval inzamelen in
4 tuingroendepots in de wijken
5 opk huis-aan-huis inzamelen
Milieudepot Ouder Amstel:
7 meer stromen
Grof vuil aan huis ophalen
8b (sociale werkplaats)
9 Communicatie
10 Handhaving
Totaal

mutatie restafval kg rest per Mutatie
€ per hh
kg/inw/jaar
inwoner
scheiding % Afvalscheiding % per jaar
269
43%
-8,6

260

1,8%

45% €

10,00

-1,8
-12,9

267
256

0,4%
2,7%

44% €
46% €

6,89
6,27

-0,4

268

0,1%

43% €

7,66

-2,4
-2,7
0
-28,9

266
266
269
240

0,5%
0,6%
0,0%
6,1%

44%
44%
43%
49%

€
€
€
€

2,52
9,37
13,01
55,72

Conclusies
Met geen van de pakketten wordt de 75% afvalscheiding, of de 100 kg per inwoner per
jaar volledig bereikt. Wat wel bijdraagt maar nog niet is meegenomen in deze
berekeningen, is nascheiding bij de AEB (per november 2017), en de uitbreiding van de
stroom plastic afval naar PMD in 2017. De verwachting is dat hierdoor ongeveer 23,7
kg extra PMD per inwoner per jaar uit het restafval wordt gehaald. Dit komt neer op
5,0% extra afvalscheiding.
De effecten van alle maatregelen zijn nooit helemaal te voorzien en het kan zijn dat
bepaalde maatregelen elkaar versterken. Wanneer bewoners actief gaan nadenken
over hun afval, kunnen de effecten nog wel eens groter uitvallen dan hier berekend.
Het effect van handhaving is lastig te voorspellen en hangt van veel factoren af.
Pakket 1 lijkt het meest kansrijk in het kader van het behalen van de VANG
doelstellingen. Het is een duidelijke stap in de goede richting.
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Toelichting
Door middel van de memo kunt u de raad informeren over de reikwijdte, het proces en de
belangrijkste speerpunten en vragen voor het op te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan door
middel van het verzenden van bijgevoegde memo. Met de memo wordt tevens de Commissie
Ruimte gevraagd om haar reactie te geven op de in de memo benoemde speerpunten en
vraagstukken voor het op te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan. Het voorstel is om dit te
doen aan de hand van een ondersteunende presentatie en discussie in de vergadering van de
Commissie Ruimte van 30 november 2017.

1 Memo college over gemeentelijk rioleringsplan

MEMO

Aan

Van

Datum

Gemeenteraad

College van Burgemeester en
Wethouders

25 oktober 2017

Betreft

Gemeentelijk Rioleringsplan – Commissie Ruimte op 30 november 2017

Aanleiding
Vanuit de wet milieubeheer zijn gemeenten sinds 1995 verplicht een gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het huidig GRP is opgesteld voor de planperiode
2011 tot en met 2015 en steeds stilzwijgend verlengd. Het opstellen van het nieuwe
GRP 2018-2022 wordt ambtelijk voorbereid door DUO+, in opdracht van de gemeente
Ouder- Amstel.
Het GRP geeft inzicht in de voorzieningen waarmee de gemeente invulling geeft aan de
wettelijke zorgplichten voor het afval-, hemel- en grondwater en de financiering
hiervan. De Wet milieubeheer geeft de contouren aan, maar de gemeente bepaalt zelf
hoe het plan tot stand komt, voor welke periode deze geldig is en hoe gedetailleerd de
inhoud is.
Het GRP neemt een prominente plaats in; het is het integrale beleidsplan waarin de
strategieën en de bekostiging van de gemeentelijke watertaken worden verwoord. De
visie en ambities staan centraal, waarbij invulling wordt gegeven aan een aantal
kaders: efficiënte bedrijfsvoering, inzetten op duurzaamheid, een stabiele gezonde
financiële situatie en het handhaven van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.
Bijgaand treft u een memo aan waarmee u wordt geïnformeerd over:
 De reikwijdte van de gemeentelijk rioleringszorg en de watertaken
 Het kapitaalgoed riolering
 De belangrijke speerpunten en vragen voor de komende periode
 Het proces van de totstandkoming van het gemeentelijk rioleringsplan
Uitnodiging
Aangezien de gemeenteraad het GRP vaststelt en verantwoordelijk is voor keuzes
willen wij u meenemen in het proces en u hier actief bij betrekken. In de bijgaande
memo schetsen wij het proces dat in 2017/2018 wordt doorlopen.
In de vergadering van de Commissie Ruimte van 30 november 2017 willen wij u vragen
mee te denken in de ambities voor de invulling van de zorgplichten gemeentelijke
watertaken. In de bijgaande memo treft een opsomming van de speerpunten. Aan de
hand van een presentatie lichten wij deze in de commissievergadering toe en nemen
wij u mee door de vraagstukken omtrent de gemeentelijke watertaken. Wij horen
graag uw mening.
Uw input vanuit de Commissie Ruimte nemen we mee in de verdere uitwerking van het
GRP. We gaan er van uit dat deze sessie er aan bijdraagt dat we tot een goede
afweging komen ten aanzien van ambities en de invulling van de gemeentelijke
watertaken.

1 Informatief memo over gemeentelijk rioleringsplan

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN
2018-2022
GEMEENTE OUDER-AMSTEL
INFORMATIEVE MEMO

WAAROM EEN GRP?
Vanuit de wet milieubeheer zijn gemeenten sinds 1995 verplicht een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te
stellen. Het GRP geeft inzicht in de omvang, het functioneren en de kwaliteitstoestand van de voorzieningen
waarmee de gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor het afval-, hemel- en grondwater
De Wet milieubeheer geeft de contouren aan, maar de gemeente bepaalt zelf hoe het plan tot stand komt,
voor welke periode deze geldig is en hoe gedetailleerd de inhoud is.
Het huidig GRP is opgesteld voor de planperiode 2011 tot en met 2015 en stilzwijgend verlengd. Het opstellen
van het nieuwe GRP 2018-2022 wordt ambtelijk voorbereid door DUO+, in opdracht van de gemeente OuderAmstel. Met deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de gemeentelijke watertaken en het
proces voor de totstandkoming van het GRP 2018-2022.

BEGRIP VOOR DE GEMEENTELIJKE RIOLERINGSZORG EN DE WATERTAKEN
Het GRP neemt een prominente plaats in; het is het integrale beleidsplan waarin de strategieën en de
bekostiging van de gemeentelijke watertaken worden verwoord. De visie en ambities staan centraal, waarbij
invulling wordt gegeven aan een aantal kaders uit het Coalitieakkoord: efficiëntere bedrijfsvoering, inzetten op
duurzaamheid, een stabiele gezonde financiële situatie en het handhaven van het kwaliteitsniveau van de
openbare ruimte.
Riolen, drains, gemalen, sloten en greppels hebben allen tot doel het verwerken van (afval)water
waarvan men zich wil ontdoen. En op een zodanige wijze dat dit geen problemen of overlast
veroorzaakt. Het afvalwater van huishoudens wordt bijvoorbeeld ingezameld en getransporteerd
naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties omdat dit ziektekiemen kan bevatten. Regenwater is
daarentegen in principe schoon en mag best direct op een sloot worden geloosd. Al die
voorzieningen hebben dan ook een belangrijke functie in het dagelijks leven:
 Ze beschermen de volksgezondheid;
 Ze houden het oppervlaktewater en de bodem schoon;
 Ze zorgen voor droge voeten en voorkomen wateroverlast
De gemeentelijke watertaken hebben raakvlakken met veel andere beleids- en taakvelden (zoals
wegen, groen en verkeer). De afstemming wordt gerealiseerd door gedeelde en gezamenlijke
kwaliteit voor de openbare ruimte, in de integrale onderhouds- en vervangingsprogramma’s van
de gemeente. Hoger liggende doelstellingen zijn de beleving van water in de dorpen en wijken
door inwoners en voor toeristen en het duurzaamheidsdenken.
KAPITAALGOED
Naast vervulling van de bovenstaande kernfuncties en doelen is het geheel aan voorzieningen een
enorm kapitaalgoed. Zo ligt er alleen al 43 kilometer rioolbuis en 36 kilometer aan druk- en
persriolen in de grond. De totale vervangingswaarde is geschat op circa € 46 mln. De invulling van
de gemeentelijke watertaken kost dan ook veel geld. Volgens de Programmabegroting 2017 geeft
de gemeente Ouder-Amstel er jaarlijks €1,8 mln aan uit. Dit zijn niet alleen de kosten voor het
vervangen en verbeteren van voorzieningen, maar ook de (personeels)kosten voor zaken als reiniging en
inspectie, het kolkenzuigen en het uitvoeren van onderzoeken en opstellen van plannen e.d. Dit bedrag wordt
bekostigd vanuit de rioolheffing, en dus direct door de inwoners en bedrijven in de gemeente.
De rioleringszorg en de gemeentelijke watertaken zijn dus van grote invloed op de volksgezondheid, de
veiligheid en de lokale lasten. Het is dan ook van belang dat de rioleringszorg en de watertaken serieus en
efficiënt worden ingevuld en uitgevoerd.

WAT ZIJN DE GEMEENTELIJKE AMBITIE EN SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE PERIODE?
De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, overtollig hemelwater en grondwateroverlast zijn voor de gemeente
wettelijke plichten. De gemeente heeft echter bij de invulling van deze zorgplichten de beleidsvrijheid de
aanpak te kiezen wat zij, gelet op de lokale omstandigheden, het meest doelmatig en kostenefficiënt vindt.
Hierbij is het streven hinder door geur, geluid en werkzaamheden te beperken en te komen tot een
toekomstgerichte (afval)waterketen en (grond)watersysteem, door een adequate invulling van de zorg voor de
gemeentelijke riolering en watersysteem. Voor de komende jaren zijn de volgende speer- en vraagpunten
benoemd:
 Benutten kansen voor nieuwe sanitatie: in hoeverre willen we anders omgaan met het afvalwater en
hemelwater en dit als grondstof of energiebron zien?
 We brengen de gegevens op orde en leggen deze vast. We vergroten het inzicht in de toestand en het
functioneren van de riolen.
 Assetmanagement – we zetten stappen van het cyclisch beheren van de voorzieningen naar effectgestuurd
rioolbeheer. Riolen gaan niet eeuwig mee. Belangrijke vragen voor de komende jaren zijn dan ook: wat
levert het op als de we riolen langer laten liggen, en wat zijn dan de risico’s? Het doel van
assetmanagement is het maken van transparante keuzes en het efficiënt inzetten van de beschikbare
middelen (het doen, of juist laten, van een reparatie of investering versus de effecten daarvan).
 We benutten de kansen voor de ombouw van gemengde riolen voor de splitsing van vuilwater- en
regenwaterstromen.
 We stellen onze taakopvatting hemelwater op . De verplichtingen en voorwaarden voor de omgang met
hemelwater op particulier terrein leggen we eenduidig vast.
 We hebben inzicht in de locaties binnen stedelijk gebied die gevoelig zijn (of in de toekomst worden, als
gevolg van verwachte toename in neerslag) voor hinder of wateroverlast bij heftige buien. In 2018 voert de
gemeente de klimaatstresstest voor de openbare ruimte uit zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie. In 2020 is het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten te standaard.
 De technische kaders en uitgangspunten voor het ontwerp van voorzieningen voor water en riolering
leggen we vast in Leidraad Inrichting Openbare Ruimte.
 De insteek is dat we de grondwaterzorgplicht op een sobere en doelmatige wijze invullen. De afwegingen
en eventuele maatregelen zijn altijd locatiespecifiek en maatwerk. De gemeente heeft hierin een
onderzoekende en regisserende rol. De rol van de gemeente wordt op projectbasis actief gecommuniceerd
met betrokkenen.
Er is dus ruimte voor lokale keuzes; het GRP geeft de invulling van de gemeentelijke
watertaken voor de gemeente Ouder-Amstel weer. In het gehele traject staat de vraag
"wat merken de burgers ervan? centraal.

PROCES TOTSTANDKOMING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN
Waar legt de gemeente de lat? De beleidskeuzes in het GRP dienen realistisch te zijn. De visies en ambities
worden door de ambtelijke uitvoeringsorganisatie Duo+ voorbereid en tussentijds getoetst bij de bestuurders,
in een commissievergadering. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het beleid, het programma, de doelen en de
bestuurlijke opdracht vast, het college bepaalt vervolgens hoe dat bereikt wordt.
Het GRP beantwoord de vragen ‘wat wil ik?” en “wat spreek ik af” voor de invulling van de gemeentelijke
watertaken. Op welke wijze de beantwoording van die vragen is opgepakt is weergegeven in de onderstaande
figuur. Dit proces wordt grotendeels in 2017 doorlopen, zodat in februari 2018 het GRP 2018-2022 vastgesteld
kan worden.

Evaluatie en nulmeting
De huidige situatie
helder en duidelijk in
beeld

Waar staan wij?

Ambitie - speerpunten
De ambities en
speerpunten voor de
invulling van de
zorgplichten bepalen

Wat is belangrijk?

Ontwerp-GRP
Scenario’s uitwerken en
doorrekenen in het
ontwerp-rapport GRP

Wat betekent dit?

Advies en besluit
Definitief GRP,
vastgesteld door de
raad
Wat spreken wij af?

Betrokkenheid met college, raad en belanghebbenden voor draagvlak

DE ROL VAN DE RAAD IN HET PROCES
Aangezien de gemeenteraad het GRP vaststelt en verantwoordelijk is voor keuzes wordt zij actief in het proces
betrokken. Met deze memo wordt de raad geïnformeerd over de gemeentelijke watertaken en het proces dat
in 2017/2018 wordt doorlopen. In november 2017 wordt de gemeenteraad gevraagd mee te denken in het
opstellen van de ambities en speerpunten voor de zorgplichten gemeentelijke watertaken.
Vervolgens vindt een uitwerking van het kostendekkingsplan plaatst en wordt een advies voor de ontwikkeling
van de rioolheffing uitgewerkt. Het streven is in februari 2018 het GRP 2018-2022 door de gemeenteraad vast
te laten stellen.
Zo krijgen de ambities van de gemeente Ouder-Amstel een realistisch perspectief; kwaliteits- en
kosteninzichtelijk!
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Samenvatting
Jaarlijks stelt de Raad de belastingverordeningen vast en de daarin opgenomen tarieven. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens uitgangspunten zoals deze zijn
vastgesteld in de begrotingskaders. De index voor 2018 is 1,7%. Voor de
afvalstoffenheffing is er geen stijging toegepast, hetgeen is gecompenseerd in het
OZB tarief. Met de onderliggende stukken wordt informatie verstrekt inzake
aanpassingen ten opzichte van vorig jaar en wordt aangegeven met welke
tariefstelling de beoogde opbrengsten kunnen worden behaald. In de voorliggende
verordeningen heeft ten opzichte van de tarieven OZB voor niet woningen, zoals
opgenomen in de begroting 2018, een correctie plaatsgevonden. In de begroting
2018 zijn de tarieven voor niet woningen door een omissie te laag vastgesteld.
De tarievennota als apart document is komen te vervallen. Dit enerzijds vanuit het
gegeven dat er in de paragraaf lokale lasten het verplicht is de informatie die
voorheen in de tarievennota werd opgenomen eveneens op te nemen, waardoor er 2x
dezelfde informatie zou worden verstrekt en anderzijds vanuit een uniformering van
werkwijzen in Duo+ verband ter realisatie van de efficiency doelstellingen.
Tot slot worden de verordeningen die voor 2018 gaan gelden ter vaststelling voorgelegd.

Wat is de voorgeschiedenis?
Jaarlijks wordt door de Raad beoordeeld of de belastingverordeningen en de daarin
opgenomen tarieven aanpassing behoeven. Uitgangspunt hierbij is de vigerende weten regelgeving en de beoogde opbrengsten zoals geraamd in de begroting 2018 (zie
ook paragraaf lokale heffingen begroting 2018).
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er geen afzonderlijke tarievennota worden
aangeboden. Door de aanpassingen aan het besluit begroting en verantwoording
(BBV) is er een verplichting ontstaan om extra informatie in de paragraaf lokale
heffingen op te nemen. Deze uitbreiding van de paragraaf in combinatie met de
kadernota waarin de basisprincipes staan opgenomen, kan een afzonderlijke
tarievennota achterwege blijven. Hiermee wordt tevens een harmonisatieslag behaald
ten opzichte van de overige (zowel DUO+ als Amstelland) gemeenten die geen
tarievennota hebben.

Wat is er aan de hand?
De Raad stelt de diverse belasting- en rechtenverordeningen vast en bepaalt daarmee
de hoogte van het tarief. Met deze verordeningen en tarieven worden de diverse
rechten en belastingen in 2018 op een juiste grondslag gebaseerd. Alle voorstellen op
het gebied van de gemeentelijke belastingen zijn voor het komende jaar in de diverse
verordeningen verwerkt.

In het algemeen zijn de tarieven zijn met 1,7% geïndexeerd. Uitzonderingen zijn:
1. OZB tarieven: Hiervoor is het bestaand beleid dat niet het tarief, maar de totale
opbrengst wordt verhoogd met de index, zodat de waardestijging van het
onroerend goed niet wordt meegenomen. Het OZB tarief is daarmee mede
afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ waarde. Het meerjarenbeeld hiervan
is:
2014
ozb eigenaren
woning
mutatie t.o.v.
volgend jaar.

2015

2016

2017

0,0904% 0,0920% 0,0916%
1,8%

2018

0,0828% 0,0752%

-0,4%

-9,6%

-9,2%

Bij de analyse van de Ozb inkomsten 2017 kwam naar voren dat de opbrengst van
niet-woningen achterbleef bij de begroting. Bij analyse hiervan kwam naar voren dat
voor de bepaling van het OZB tarief een verkeerd basisbestand is gebruikt. Hierdoor
zijn de tarieven voor niet-woningen in de begroting 2018 te laag voorgesteld. Voor
woningen heeft deze omissie geen gevolg. Samengevat is de mutatie:
Niet Woning
eigenaar

Niet Woning
gebruiker

tarief 2018 opgenomen in begroting
2018

0,2137%

0,1759%

tarief 2018 na correctie omissie

0,2470%

0,2139%

verschil

0,0333%

0,0380%

Indien deze omissie niet wordt hersteld ontstaat er een extra (structureel) tekort in de
begroting van ca 0,39 mln.
2. Rioolheffing: In afwachting van het op te stellen riool beheer- en investeringsplan
en het vervallen van de rentetoerekening aan riolering als gevolg van de wijziging
van het Besluit Begroten en Verantwoorden, waardoor de voorziening minder
belast wordt, is het voorstel het tarief te handhaven op het niveau van 2016 &
2017.
De aanpassing van de belastingtarieven leidt tot de volgende woonlastenontwikkeling:
Belastingdruk 2018

2016

Eigenaar woning / Meerpersoonshuishouden
Gemiddelde Woningwaarde

2017

2018

€ 299.000

€ 320.000

€ 352.000

Gemeentelijke Belasting
OZB
Rioolheffing

€ 273,88
€ 277,80

€ 264,96
€ 277,80

€ 264,70
€ 277,80

Afvalstoffenheffing
Totale lasten

€ 185,90
€ 737,58

€ 187,76
€ 730,52

€ 190,92
€ 733,42

De toename van de lasten in 2018 van een gemiddelde eigenaar van een woning met
een meerpersoonshuishouden bedraagt hiermee € 2,90 wat overeenkomt met een
stijging van 0,4% ten opzichte van 2017.
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Wat gaan we doen?
Met het vaststellen van de verordeningen voor belastingjaar 2018 legt u de basis voor
het heffen van de in gemeente Ouder-Amstel ingevoerde gemeentelijke belastingen
zoals opgenomen in hoofdstuk XV van de Gemeentewet. Waarmee de beoogde
belastingopbrengsten zoals vermeld in de begroting 2018 worden gerealiseerd.
Wij vragen u vast te stellen:
1. Legesverordening 2018 met tarieventabel
2. Verordening Onroerendezaakbelastingen 2018
3. Verordening Roerende-ruimtebelastingen 2018
4. Verordening Rioolheffing 2018
5. Verordening Reinigingsheffingen 2018 met tarieventabel
6. Verordening Hondenbelasting 2018
7. Verordening Begraafplaatsrechten 2018 met tarieventabel
8. Verordening Forensenbelasting 2018
9. Verordening Toeristenbelasting 2018

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De Raad is bevoegd tot het vaststellen van de tarievennota en de
belastingverordeningen en daarbij de hoogte van de tarieven. De inkomsten met als
basis de vast te stellen verordeningen zijn verwerkt in de begroting 2018.
De tarieven voor alle leges (=inclusief bouwleges) gezamenlijk zijn niet
kostendekkend. Verlaging van de tarieven leidt tot een nog lagere kostendekkendheid
en een afname van het begrotingssaldo. Verhoging van de tarieven leidt tot een
betere kostendekkendheid (minder verlies) en dus een verbetering van het
begrotingssaldo.
De rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsheffing zijn maximaal kostendekkend en
feitelijk kan er alleen sprake zijn van een verlaging van het tarief, wat leidt tot een
hogere onttrekking aan de onderliggende voorzieningen en eveneens op termijn
mogelijk tot een extra verhoging van het tarief om de kostendekkendheid weer te
herstellen.
De genoemde belastingen kunnen zowel hoger als lager worden vastgesteld wat
beiden een effect heeft op het begrotingsresultaat, omdat het algemene
dekkingsmiddelen zijn.

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

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Uw raad, het college en de ambtelijke organisatie. Na het vaststellen van de
belastingverordeningen moet het besluit voor 31 december 2017 bekend worden
gemaakt, zodat de verordeningen ook daadwerkelijk in werking treden. Tevens
moeten de verordeningen digitaal beschikbaar worden gesteld op www.overheid.nl.

Wat is het vervolg?
De belastingverordeningen worden na besluitvorming door de raad bekend gemaakt
op grond van artikel 139 van de Gemeentewet. Daarnaast zal een persbericht worden
opgesteld om de burgers en bedrijven te informeren. De belastingverordeningen zullen
daarmee op 1 januari 2018 in werking treden.
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RAADSVOORSTEL/-BESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017,
nummer 2017/64,

BESLUIT :
Vast te stellen de diverse belastingverordeningen en tarieventabellen 2018.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks

1 Bijlage 1: Legesverordening 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nummer
2017/64,
gelet op Gemeentewet, artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en
229, eerste lid, aanhef en onderdeel b en van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede
lid, en 7 van de Paspoortwet;
s t e l t v a s t:
de “Legesverordening 2018”.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
’dag’: de periode van 00:00 uur tot 24:00 uur, waarbij een gedeelte van een dag
als een hele dag wordt aangemerkt;
b.
’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.
’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een
kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand
altijd de laatste dag van de maand februari is;
d.
’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e
dag in het volgende kalenderjaar;
e.
'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2. Belastbaar feit
1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over
een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige
toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een
uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.
Artikel 3. Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het
reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de
handelingen zijn verricht.
Artikel 4. Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a.
diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b.
diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke
intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een
omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit
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c.

d.

e.

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

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

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

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a.
van zuiver redactionele aard zijn;
b.
een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt
binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan
in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of
onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
1.
onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);
2.
hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3.
hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4.
onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen
met behulp van alternatieve media of schriftelijk);
5.
onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
6.
hoofdstuk 16 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere
wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de leges.
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Legesverordening 2017” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2018”.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Bijlage 1a Tarieventabel Leges 2018

Volgnr.

Tarief 2018

Omschrijving:
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1
1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of een ceremonie
rondom hernieuwing van de trouwbelofte:
in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering op maandag van 10 tot 11 uur

385,55

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

in het gemeentehuis op maandag van 10 tot 11 uur
in het gemeentehuis op zaterdag
op een vrije keuzelocatie buiten het gemeentehuis

0,00
772,25
489,70

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij
gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1

in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering op maandag van 10 tot 11 uur

1.1.2.2

in het gemeentehuis op maandag van 10 tot 11 uur

1.1.3

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

269,85

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder
huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

269,85

1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapboekje
Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel

1.1.6 t/m
1.1.7

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

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder
daaraan besteed kwartier

1.1.9

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

1.1.10
1.1.10.1
1.1.10.2

Het tarief bedraagt voor het ter beschikking stellen van getuigen:
voor huwelijken binnen het gemeentehuis per getuige
van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op de vrije keuze locatie zoals bedoeld in artikel 1.1.1.4

1.1.10.3

op een andere tijd op de vrije keuze locatie zoals bedoeld in artikel 1.1.1.4

127,65

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag ter beschikking stellen van een gemeentebode ten behoeve van de
voltrekking van het huwelijk of de registratie van het partnerschap op vrije keuzelocatie zoals bedoel in
artikel 1.1.1.4:
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
op een andere tijd

69,90
139,85

1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.12

1.1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming
voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op een locatie buiten het
gemeentehuis

385,55
0,00

17,90

21,30

63,80
63,80

107,30

Naturalisatie
Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het
Nederlanderschap alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, worden de tarieven geheven
conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet
op het Nederlanderschap

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)

Tarieventabel leges 2018
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Volgnr.

Tarief 2018

Omschrijving:
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort of zakenpaspoort of faciliteitenpaspoort voor personen van 18
jaar of ouder, 10 jaar geldig
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, voor personen t/m 17 jaar, 5 jaar geldig
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:
voor personen van 18 jaar of ouder, 10 jaar geldig
voor personen t/m 17 jaar, 5 jaar geldig

1.2.3

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.2 en in onderdeel 1.2.2 worden bij een
spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

1.2.4

Indien bij het vaststellen van deze tarieventabel, de tarieven in artikel 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 nog niet zijn
aangepast aan de wettelijke maximumtarieven, dan gelden met ingang van 1 januari van het belastingjaar
de wettelijke maximumtarieven.

65,30
52,00

51,05
29,05
47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of
omwisselen van een rijbewijs

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:
bij een spoedlevering vermeerderd met
Bij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met de in dit lid
genoemde rechten worden niet geheven als uit een door een bevoegde politiefunctionaris opgemaakt procesverbaal blijkt, dat die vermissing het gevolg is van beroving of diefstal.

1.3.3

De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

1.3.4

Indien bij het vaststellen van deze tarieventabel, de tarieven in artikel 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.4 nog niet zijn
aangepast aan de wettelijke maximumtarieven, dan gelden met ingang van 1 januari van het belastingjaar
de wettelijke maximumtarieven.

39,65

34,10
19,45

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1

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

1.4.2
1.4.2.1

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

1.4.3

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

1.4.4
1.4.4.1

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

1.4.5

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

1.4.6

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

10,10

10,10
7,35

21,30

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)

Tarieventabel leges 2018

2/15

Volgnr.

Tarief 2018

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

1.5

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

1.6.1 t/m
1.6.3

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

1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3

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

1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.1
1.7.2.1.2
1.7.2.2
1.7.2.2.1
1.7.2.2.2

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

1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1.1
1.7.3.1.2

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

1.7.3.2
1.7.3.2.1
1.7.3.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie
op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2

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

1.7.5
1.7.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.8.1.1 t/m bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
1.8.2.4
1.8.2.5

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

1.8.3 t/m
18.3.3

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

10,10

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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Volgnr.

Tarief 2018

Omschrijving:
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

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

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

10,10

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

10,10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

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

1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.2

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

16,80

0,35
10,10

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
1.11

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

1.11.1

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

40,70

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12

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

1.12.1

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

31,95

1.12.2

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

31,95

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

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in 5.16 van de APV

135,20

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15
1.15.1

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

135,20

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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Volgnr.

Tarief 2018

Omschrijving:
Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1
1.16.1.1
1.16.1.2

1.16.1.3
t/m
1.16.1.4

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

1.16.2

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

1.16.3

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

1.16.4

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

56,00
56,00
34,00

44,55

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen
1.17.1

1.17.1.1
1.17.1.2
1.17.1.3
1.17.1.4

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

1.17.2

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

1.17.3

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

323,60
394,90
514,10
0,10
89,95

253,00

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18

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

1.18.1

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

31,95

1.18.2

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

31,95

1.18.3

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

13,05

1.18.4

een eerste medische keuring door een arts van de GGD Amstelland Meerlanden, in verband met de in het
vorige onderdeel bedoelde aanvraag, geen dossierkeuring zijnde

35,10

1.18.5

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

38,75

1.18.6

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

103,65

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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Omschrijving:
Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1
1.19.1.1

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

1.19.2
1.19.2.1

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

1.19.2.2
1.19.2.2.1
1.19.2.3

31,95

2,55

0,35
10,10

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

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV
2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de
omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag
betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:
de bouwkosten worden berekend op basis van de meest recente uitgave van “Basisbedragen Gebouwen”,
onderdeel Bouwkosten voor de leges, van het Nederlandse Bouwkosten Instituut. In de gevallen waarin deze
uitgave niet voorziet worden de bouwkosten bepaald op basis van de aannemingssom exclusief
omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een
raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979,
zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de
aanvraag betrekking heeft.
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.3
2.1.2

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

2.1.3

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

2.2 t/m
2.2.2

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

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

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

2.3.1
2.3.1.1

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij de volgende bouwkosten:

2.3.1.1.1
2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 5.000: € 100
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000, doch niet meer dan € 50.000: € 100 te vermeerderen met
3,25% van de bouwkosten boven het bedrag van € 5.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000, doch niet meer dan € 200.000: € 1.562 te vermeerderen
met 3,15% van de bouwkosten boven het bedrag van € 50.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 200.000, doch niet meer dan € 500.000: € 6.287 te
vermeerderen met 3,05% van de bouwkosten boven het bedrag van € 200.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000, doch niet meer dan € 1.000.000: € 15.437 te
vermeerderen met 2,75% van de bouwkosten boven het bedrag van € 500.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 1.500.000: € 29.937 te
vermeerderen met 2,50% van de bouwkosten boven het bedrag van € 1.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.500.000, doch niet meer dan € 2.000.000: € 43.437 te
vermeerderen met 2,20% van de bouwkosten boven het bedrag van € 1.500.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.000.000, doch niet meer dan € 3.000.000: € 55.937 te
vermeerderen met 1,70% van de bouwkosten boven het bedrag van € 2.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000.000, doch niet meer dan € 4.000.000: € 75.937 te
vermeerderen met 1,40% van de bouwkosten boven het bedrag van € 3.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 4.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000: € 92.937 te
vermeerderen met 1,00% van de bouwkosten boven het bedrag van € 4.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000, doch niet meer dan € 10.000.000: € 105.937 te
vermeerderen met 0,50% van de bouwkosten boven het bedrag van € 5.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 10.000.000, doch niet meer dan € 20.000.000: € 145.937 te
vermeerderen met 0,30% van de bouwkosten boven het bedrag van € 10.000.000
Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000.000: € 175.937 te vermeerderen met 0,10% van de
bouwkosten boven het bedrag van € 20.000.000

2.3.1.1.3
2.3.1.1.4
2.3.1.1.5
2.3.1.1.6
2.3.1.1.7
2.3.1.1.8
2.3.1.1.9
2.3.1.1.10
2.3.1.1.11
2.3.1.1.12
2.3.1.1.13

2.3.1.2
2.3.1.2.1

2.3.1.2.2

2.3.1.3
2.3.1.4

Welstandstoets
Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden
verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden,
wordt indien hierover het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, het
overeenkomstig het onderdeel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met
te vermeerderen met
per € 100,00 bouwkosten, met een maximum van
De in het onderdelen 2.3.1.2.1 genoemde tarieven worden verhoogd met 40% van de in het onderdeel
genoemde tarief, voor iedere keer dat een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een
herhaalde behandeling aan de welstandscommissie moet worden aangeboden.
Verplicht advies agrarische commissie
Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel
bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.2

33,80
0,25
2.259,00

Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Per € 100,00 aanlegkosten, met een minimum van

10%
1,55
123,30

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

2.3.3.2
2.3.3.3

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine
afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

250,00
250,00
1.747,45

2.3.3.4

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

250,00

2.3.3.5

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

250,00

2.3.3.6

2.3.3.7

2.3.3.8

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

250,00

1.747,45

250,00

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.
2.3.4

2.3.4.1
2.3.4.2

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

250,00
250,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine
afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.3.4.4
2.3.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1.747,45

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn
gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,
van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

1.747,45

2.3.4.8

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

250,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.5.1
2.3.5.2

indien de vloeroppervlakte van het bouwwerk niet meer dan 200 m² bedraagt
indien de vloeroppervlakte van het bouwwerk meer dan 200 m² bedraagt
per m², met een maximum van

2.3.6
2.3.6.1

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

2.3.6.1.1

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

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt
ontsierd of in gevaar gebracht:
(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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2.3.6.2

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

2.3.7

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

2.3.8
2.3.8.1

2.3.8.2
2.3.8.3

Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering
brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale
verordening of artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van
openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd tot
indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in
artikel 2.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel, verhoogd tot

2.3.9

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

2.3.10

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

2.3.10.1
2.3.10.2
2.3.10.3
2.3.10A

2.3.10A.1

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

2.3.11

Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van
roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.6, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j,
van de Wabo:
indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak
toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k,
van de Wabo:

2.3.11.2

2,45

123,30
2,45

123,30
345,10

557,25
557,25

123,50

58,10
176,80
383,75

120,15

69,60
69,60

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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2.3.12
2.3.12.1

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd
natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of
voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt
het tarief:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere
handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet
1998

2.3.12.2

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van
artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

2.3.14

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

2.3.14.1

2.3.14.2

2.3.14.2.1
2.3.14.2.2

2.3.15

2.3.15.1

2.3.15.2

2.3.16

2.3.16.1
2.3.16.2

91,85

91,85

91,85

91,85

91,85

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel
2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het
bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de
aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het
bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de
aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt
beoordeeld:
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

2.3.17
2.3.17.1

Advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een
daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over
de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

215,75
215,75

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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2.3.18
2.3.18.1

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een
daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen
bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel
2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1
2.3.18.1.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen
op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18.2

91,85

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1 t/m
2.4.2.3

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel
Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeetelijk
bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt
terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een
deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.2

Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan hier vermeld wordt niet teruggegeven

2.5.3

Indien een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de
ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht. Met een minimum van €
120,- en een maximum van € 600,-.

50%

123,30

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6

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

2.7

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

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1

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

1.747,45

2.8.2

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

1.747,45

Hoofdstuk 9 Vervallen

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

2.10.1

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

2.10.2

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

2.10.3

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

2.10.4

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

2.10.4.1

2.10.4.2
2.10.4.3
2.10.4.4
2.10.4.5

subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt
toegepast (tijdelijke ontheffing van bestemmingsplan);
subonderdeel 2.3.3.5 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel
50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).
Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze
titel niet benoemde beschikking:

31,95

Hoofdstuk 12 Tijdelijke omgevingsvergunningen
2.12.1

2.12.1.1
2.12.1.2

2.12.2
2.12.2.1

2.12.2.2

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

301,35
1,55
112.475,15

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

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2
Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

234,85

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

151,85

3.1.3

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

119,45

3.1.5.1

Horeca ontheffing sluitingsuur
Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het
sluitingsuur van hotels, cafés, restaurants en daarmee gelijk te stellen inrichtingen op grond van de APV:

3.1.5.1.1
3.1.5.1.2
3.1.5.1.3

indien de ontheffing geldt tot einde looptijd exploitatievergunning
indien de ontheffing niet tot einde looptijd exploitatievergunning geldt
indien de ontheffing voor één keer geldt

3.1.6

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

467,45
174,55
110,65
64,20

3.1.7

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

256,80

3.1.8

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

321,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen
3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning
voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Algemene plaatselijke
verordening, indien het het aantal te verwachten bezoekers bedraagt:

3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3

minder dan 750
750 of meer, doch minder dan 2.500
2.500 of meer, waarbij de vergunning een geldigheidsduur van niet meer dan twaalf dagen heeft

135,20
473,25
1.577,30

3.2.1.4
3.2.1.5

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

4.551,50

3.2.2

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

300,75

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

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

3.3.1

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

419,35

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
3.4

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5 t/m
3.5.1

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

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

31,95

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in
deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing
om ten behoeve van het publiek optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids,
op grond van artikel 2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing
geluidhindernormen op grond van artikel 4.5 en 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de
gemeente Ouder-Amstel

31,95

180,35

45,00

Hoofdstuk 8 Cumulatiebepaling
3.10.1

In afwijking van de in de onderdelen 3.7, 3.9 en 3.1.7 tot en met 3.2.1.6. genoemde tarief, wordt het tarief
gesteld op 20% van de in die onderdelen genoemde tarief, indien de aanvraag tot het verkrijgen van de
vergunning of ontheffing als bedoeld in die voornoemde onderdelen gelijktijdig geschiedt met het doen van
een aanvraag tot het verkrijgen van enige andere vergunning of ontheffing zoals in de onderdelen 3.7, 3.9 en
3.1.7 tot en met 3.2.1.6. wordt genoemd.

3.10.2

Toepassing van dit onderdeel vindt plaats in de gevallen waarin het geheel van de aangevraagde
vergunningen en/of ontheffingen verband houdt met eenzelfde activiteit dan wel activiteiten, en voor de
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing, waarvoor het hoogste tarief is verschuldigd,
het volledige bedrag van tarief is geheven.
Behorend bij raadsbesluit van 14 december 2017, nr. 2017/64
De raadsgriffier,
A.A. Swets

(bedrag met * worden wettelijk bepaald. het wettelijk bepaalde tarief wordt in rekening gebracht als dat afwijkt van hetgeen nu is opgenomen)
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1 Bijlage 2: Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nummer
2017/64,
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;
stelt vast:
de “Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018”
(Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018)
Artikel 1. Belastingplicht
1.
Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de
gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a.
en gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een
onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te
noemen: gebruikersbelasting;
b.
een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van
een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.
2.
Bij de gebruikersbelasting wordt:
a.
gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is
gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft
gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de
belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is
gegeven;
b.
het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik
aangemerkt als gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking
heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is
bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter
beschikking is gesteld.
3.
Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het
kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij
op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
Artikel 2. Belastingobject
1.
Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk
III van de Wet waardering onroerende zaken.
2.
Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond
van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die
onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die
onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan
woondoeleinden.
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Artikel 3. Maatstaf van heffing
1.
De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering
onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het
kalenderjaar bedoeld in artikel 1.
2.
Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de
voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de
heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige
toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid,
van de Wet waardering onroerende zaken.
Artikel 4. Vrijstellingen
1.
In afwijking van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten
aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in
dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
a.
ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde
cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de
ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de
kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als
voedingsbodem te gebruiken;
b.
glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt
van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit dein onderdeel
a. bedoelde grond;
c.
onroerende zaken die in hoofdzaak bestemd zijn voor de openbare eredienst
of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van
levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van
zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d.
één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1,
derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering
van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
e.
natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden,
zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met
volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
f.
openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een
en ander met inbegrip van kunstwerken;
g.
waterverdedigings- en waterbeheersingswerken, die worden beheerd door
organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met
uitzondering van delen die dienen als woning;
h.
werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en
die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van
publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van
zodanige werken die dienen als woning;
i.
werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder
dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die
niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
j.
onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de
publieke dienst van gemeente, met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die bestemd te worden gebruikt voor het geven van
onderwijs;
k.
straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanig gebouwde eigendommen –
niet zijnde gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van
het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente,
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2.
3.

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

Artikel 5. Belastingtarieven
1.
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het
percentage bedraagt bij de:
a. gebruikersbelasting
0,2139 %
b. eigenarenbelasting:
1 voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,0752 %
2 voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,2470 %
2.
Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet
verenigde verschuldigde bedragen onroerende zaakbelastingen of andere heffingen
aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 6. Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine
afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
3.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
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Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017” wordt ingetrokken met ingang
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening onroerende-zaakbelastingen
2018”.
Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Bijlage 3: Verordening Roerende-ruimtebelastingen 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nummer
2017/64,
gelet op artikel 221 van de Gemeentewet;
s t e l t v a s t:
de “Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2018” (“Verordening roerende-ruimtebelastingen 2018”)
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a.
ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats
gebonden is en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik;
b.
woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden
toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig
dienstbaar zijn aan woondoeleinden;
c.
bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.
Artikel 2. Belastingplicht
1.
Onder de naam 'belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten' worden ter zake
van binnen de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:
a.
een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar
een bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
b.
een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van
een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder
te noemen: eigenarenbelasting.
2.
Bij de gebruikersbelasting wordt:
a.
gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is
gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft
gegeven;
b.
het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik
aangemerkt als gebruik door degene die die ruimte ter beschikking heeft
gesteld.
3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven
of ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op
degene aan wie die ruimte of deel daarvan in gebruik is gegeven of ter beschikking
is gesteld.
Artikel 3. Belastingobject
Als één ruimte wordt aangemerkt:
a.
een binnen de gemeente gelegen ruimte;
b.
een gedeelte van een in onderdeel a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is
bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
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c.
d.

een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b
bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;
het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van
een in onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld
samenstel.

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

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

Artikel 6. Waardepeildatum
1.
De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de
waardepeildatum heeft naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert.
2.
De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de
waarde wordt bepaald.
3.
Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het
kalenderjaar waarvoor de waarde wordt bepaald:
a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of
vernietiging, hetzij verandering van bestemming, of
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor
de ruimte geldende, bijzondere omstandigheid,
wordt, in afwijking van het eerste lid, de waarde bepaald naar de staat van die
ruimte bij het begin van het kalenderjaar.
Artikel 7. Belastingtarieven
1.
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het
percentage bedraagt bij de:
a. gebruikersbelasting
0,2139 %
b. eigenarenbelasting:
1 voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,0752 %
2 voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,2470 %
2.
Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet
verenigde verschuldigde bedragen onroerende zaakbelastingen of andere heffingen
aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 8. Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
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Artikel 9. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine
afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later;
3.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de roerende-ruimtebelastingen.
Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2017” wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van
de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten
die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening roerenderuimtebelastingen 2018”.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Bijlage 4: Verordening Rioolheffing 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nummer
2017/64,
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
s t e l t v a s t:
de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018
(Verordening rioolheffing 2018).
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt:
1. onder gemeentelijke riolering verstaan: een voorziening of combinatie van
voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater,
hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of onderhoud bij de gemeente,
alsmede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;
2. onder water verstaan: huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater (water en stoffen
die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering), hemelwater of grondwater;
3. onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;
4. onder verbruiksperiode verstaan de periode waarop de afrekening van het
waterleidingbedrijf betrekking heeft.
5. onder het ‘variabele bedrag’ wordt begrepen het voor een eigendom verschuldigde
bedrag wegens het direct dan wel indirect afvoeren van afvalwater boven een
hoeveelheid van driehonderd (300) kubieke meters per jaar.
6. Onder het ‘vaste bedrag’ wordt begrepen het verschuldigde bedrag per eigendom.
Artikel 2 Belastingplicht
1. Onder de naam 'rioolheffing' wordt per eigendom een belasting geheven ter
bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de inzameling en
het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater en de inzameling van afvloeiend hemelwater
en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van
maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de
aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
2. De belasting als bedoeld onder het eerste lid, wordt geheven van:
a. degene die op 1 januari van het belastingjaar het genot heeft krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom verder te noemen:
eigenarendeel
b. degene die het gebruik heeft van een eigendom verder te noemen:
gebruikersdeel.
3. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het eigendom een onroerende
zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt
degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie
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kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht is.
4. Met betrekking tot het gebruikersdeel wordt als gebruiker aangemerkt:
a. degene die naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het
eigendom;
b. ingeval een gedeelte van een eigendom ter gebruik is afgestaan: degene die dat
gedeelte ter gebruik heeft afgestaan.
5. In afwijking van artikel 2, tweede lid, onderdeel b juncto het vierde lid, wordt voor de
heffing van de belasting als bedoeld in artikel 2 lid 1, in de gevallen dat het een
bedrijfsverzamelgebouw betreft waarbij er sprake is van één watermeter, als
gebruiker aangemerkt, de eigenaar van het eigendom.
Artikel 3 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 2 bedoeld eigendom blijkens hun indeling bestemd
zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, worden de bedragen geheven ter zake
van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van
die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één eigendom worden
aangemerkt.
Artikel 4 Maatstaf van heffing
1. De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, wordt geheven naar een
vast bedrag per eigendom.
2. De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt geheven naar
een variabel bedrag voor het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het
eigendom wordt afgevoerd voor zo ver dat meer bedraagt dan driehonderd (300)
kuub. Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke
meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande
verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de
gebruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de
hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt
een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
3. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn
voorzien van een:
a) watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b) bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste
capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien de vaststelling van hoeveel opgepompt
water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
4. De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of gepompt water
wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd.
5. Indien een eigendom niet is voorzien van een door het waterleidingbedrijf verstrekte
watermeter en/of een pompinstallatie als bedoeld in artikel 4, derde lid, en door
vergelijking met soortgelijke eigendommen het vermoeden bestaat dat meer dan
driehonderd (300) kubieke meters afvalwater wordt afgevoerd, stelt de in artikel 231
Gemeentewet bedoelde ambtenaar de hoeveelheid afgevoerd afvalwater vast.
6. Het bepaalde in artikel 4, vierde lid, lijdt uitzondering indien de gebruiker van een
daar bedoeld eigendom een door burgemeester en wethouders goedgekeurde
meetinstallatie aanbrengt, waarvan het waterverbruik kan worden afgelezen. In dat
geval is artikel 4, tweede lid, van toepassing, met dien verstande dat de
verbruiksperiode wordt gesteld op de aan het belastingjaar voorafgaande periode 1
januari tot en met 31 december.
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7. Indien de hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water in een voor een belastingjaar
relevante verbruiksperiode niet, of onvoldoende, met toepassing van artikel 4,
tweede lid, kan worden vastgesteld, stelt de heffingsambtenaar de hoeveelheid
afgevoerd afvalwater vast.
8. De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt
water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is
afgevoerd.
Artikel 5 Tarieven
1. Het vaste bedrag voor het eigenarendeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid
onderdeel a juncto artikel 4, eerste lid, bedraagt per eigendom per jaar € 277,80.
2. Het variabele bedrag voor het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onderdeel b juncto artikel 4, tweede lid, bedraagt per eigendom per jaar voor elke
volgende volle eenheid van 100 kubieke meters afvalwater boven de 300 kubieke
meter € 128,20.
Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
1. De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a juncto artikel 4, eerste
lid, wordt geheven bij wege van aanslag.
2. De belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b juncto artikel 4, tweede
lid, wordt geheven bij wege van aanslag.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. Ten aanzien van de verschuldigde belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onderdeel a juncto artikel 4, eerste lid (vast bedrag) geldt dat de belasting
verschuldigd is bij het begin van het belastingjaar.
2. Ten aanzien van de verschuldigde belasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onderdeel b juncto artikel 4, tweede lid (variabel bedrag) geldt dat:
a. de belasting verschuldigd is bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is,
bij de aanvang van de belastingplicht.
b. indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de
belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht,
nog volle kalendermaanden overblijven.
c. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat
aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht,
nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 9 Termijnen van betaling
Ten aanzien van de wijze van heffing als bedoeld in artikel 7, eerste lid:
1. moeten aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2. in afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de
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aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende
termijnen telkens een maand later.
Ten aanzien van de wijze van heffing als bedoeld in artikel 7, tweede lid:
3. moeten aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
4. in afwijking van het derde lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de
aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende
termijnen telkens een maand later.
5. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande leden
gestelde termijnen.
Artikel 10 Verlenen kwijtschelding
1. Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de belasting als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, onderdeel a juncto artikel 4, eerste lid.
2. Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de belasting als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, onderdeel b juncto artikel 4, tweede lid.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Door het college van burgemeester en wethouders zijn in een collegebesluit nadere
regels vastgesteld met betrekking tot de heffing van de rioolheffing.
Artikel 12 Inwerkingtreding
1. De “Verordening rioolrechten 2017” wordt ingetrokken met ingang van de in het
derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking, met dien verstande dat indien de bekendmaking vóór 1 januari 2018
plaatsvindt, de verordening niet eerder in werking treed dan de in het derde lid
genoemde datum.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening rioolheffing 2018”.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Bijlage 5: Reinigingsheffingen-Tarieventabel 2018

Tarieven Tabel
behorende bij de verordening reinigingsheffing 2018
Volgnr.: Omschrijving:

Bedrag €:

HOOFDSTUK II onderdeel 1 Afvalstoffenheffing
1. Vastrecht afvalstoffenheffing
1.1 De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het
belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen;
1.2 De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het
belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon.
2. Overige tarieven huishoudelijk afval
2.1 De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
hoofdstukken, voor het op verzoek verwijderen van elektrische en elektronische
apparatuur, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en koel- en vriesapparatuur,
per m³ of gedeelte daarvan
2.2 De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ grof huisvuil per keer of
meer dan 4 m³ grof huisvuil per jaar op het milieudepot, per m³ of gedeelte
daarvan, per keer

190,92

160,44

35,15

20,75

HOOFDSTUK II onderdeel 2 reinigingsrechten
3. Vastrecht reinigingsrechten
3.1 het recht bedraagt per belastingjaar voor het kunnen deponeren van
bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid met huishoudelijk karakter in
een depot ten behoeve van ondergrondse inzameling van afvalstoffen) (exclusief
BTW)
4. Overige tarieven reinigingsrecht
4.1 De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
hoofdstukken, voor het al dan niet op verzoek verwijderen van bedrijfsafval en/of grof bedrijfsafval, per m³ of gedeelte daarvan) (exclusief BTW)
4.2 De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ bedrijfsafval
per keer of meer dan 4 m³ grof bedrijfsafval per jaar op het milieudepot, per m³
of gedeelte daarvan, per keer (exclusief BTW)

186,12

35,15

20,75

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2017, nr. 2017/64
De raadsgriffier,
A.A. Swets
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Afvalstoffenheffing:
2014 uitgangsaantal ASH
Aantal
een pers
1807
168 €
meer pers
3834
199,92 €

totaal huishouden
5.641

qeury 2014 01102014
303.576,00
766.493,28

éénpersoons
meerpersoons

1.909
3.818

€ 1.070.069,28

€
€

168,00
199,75

5.727

€
€

320.712,00
762.645,50

1.083.357,50

Opbrengst bepaling 2015
éénpersoons
meerpersoons

1909
3818

169,60
201,90

In de begroting opgenomen

primitief
Afvalstoffenheffing:
2016 uitgangsaantal ASH
Aantal
een pers
1909
171,5
meer pers
3818
204,1

totaal huishouden5727

1909
3818

1.909
3.818

1.084.000,00

def tarief
327.393,50 een pers
779.253,80 meer pers

1909
3818

1.106.647,30 totaal huishouden

Opbrengst bepaling 2016

156,21
185,91

1.008.000,00

30%
70%

298.209,42
709.790,58

bij 1% index

171,50
204,10

327.393,50 in % van opbrengst
779.253,80
1.106.647,30

Afvalstoffenheffing:
2017 uitgangsaantal ASH
Aantal
een pers
2.100
157,77
meer pers
3750
187,77

2.100
3750

1.035.446,88 totaal huishouden
streef opbrengst

Opbrengst bepaling 2017

1909 2958,427 1,549726
3818 7041,573 1,844309

1.008.000,00

10000

327.983,61
697.016,39

99,98%
99,98%

welk tarief is nodig ????
331.326,44 een pers
704.120,44 meer pers

totaal huishouden5850

2.100
3.750

298.209,42
709.790,58

5727

In de begroting 2016 opgenomen
deze opbrengst is voldoende om geen winst te maken

2100
3750

323.766,40
770.851,15
1.094.617,55

156,18
185,87

5850

1.025.000,00

32%
68%

327.983,61
697.016,39

bij 1% index

157,77
187,77

331.326,44 in % van opbrengst
704.120,44
1.035.446,88

2042
3608

3199,84 1,567013
6800,16 1,884745

In de begroting 2017 opgenomen
1.025.000,00
10000
deze opbrengst is voldoende om geen winst te maken
afbouw voorziening ad € 29.000
voorstel is om de tarief hetzelfde te houden als 2016
totaal grootboekrekeningen meerjarig zelfde houden, tarieven zelfde houden, compensatie zoeken in de voorziening
Opgave GBA, gebruikt d.d. 09082016:
6.121 huishoudens waarvan 2.179 eenpersoonshuishoudens en 3.851 meerpersoonshuishoudens en 91 objecten zonder grondslag (wegens leegstand).
In totaal staan 129 objecten van de 6.121 leeg. Let wel, in deze aantallen zitten er ook deelaanslagen. Netto zou ik de aantallen afronden op 5.650.
éénp
meerp
leegst
totaal

2179
3851
91
6121

2146
3793
0
5939

2100
3750
0
5850

Prognose 2016 obv GBA gegevens:
éénp
meerp

2100 tarief
3750 tarief

€
€

156,20 opbrengst
185,90 opbrengst
totaal prognose 2016
begroting 2016 incl 2
nieuwsbrieven

€
€

328.020,00
697.125,00

€ 1.025.145,00
€ 1.075.000,00

tegenvaller meenemen met 3de nieuwsbrief 2016 tlv voorziening

1 Bijlage 5a: Verordening Reinigingsheffingen 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nummer
2017/64,
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;
stelt vast:
de “Verordening Reinigingsheffingen 2018”
HOOFDSTUK I:

INLEIDENDE BEPALINGEN

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

AFVALSTOFFENHEFFING

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

4.

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

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

REINIGINGSRECHTEN

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

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

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

AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 20. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.
Artikel 21. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening reinigingsheffingen 2017” wordt ingetrokken met ingang van de in
het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat
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2.
3.
4.

zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zo dit later
is, op de eerste dag na die van de bekendmaking.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening reinigingsheffingen
2018”.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Bijlage 6: Verordening Hondenbelasting 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nummer
2017/64,
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
stelt vast:
de “Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018”.
(Verordening hondenbelasting 2018)
Artikel 1. Belastbaar feit
Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het
houden van een hond binnen de gemeente.
Artikel 2. Belastingplicht
a.
Belastingplichtig is de houder van een hond.
b.
Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder
zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.
c.
Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als
het houden van een hond door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.
Artikel 3. Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van honden, die:
a.
uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;
b.
door de “Stichting sociale honden voor gehandicapten Nederland”, de “Stichting
Hulphond Nederland” of door een vergelijkbare instelling als gehandicaptenhond of
als hulphond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;
c.
in een hondenasiel verblijven als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Hondenen Kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in
artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;
d.
uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een
bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en
Kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld
in artikel 5, tweede lid, van dat besluit;
e.
jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden
gehouden.
Artikel 4. Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.
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Artikel 5. Belastingtarief
a.
De belasting bedraagt per belastingjaar per hond € 72,24.
b.
In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden
in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kyno logisch gebied in
Nederland, per kennel € 427,20.
c.
Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt
de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien
blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.
d.
Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet
verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt
als één belastingbedrag.
Artikel 6. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7. Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8. Aangifte
a.
De houder van een hond is verplicht binnen twee weken na het ontstaan van de
belastingplicht dit te melden aan de heffingsambtenaar.
b.
Als het aantal gehouden honden toeneemt dient de houder dit binnen twee weken
te melden aan de heffingsambtenaar.
c.
Melding
gebeurt
schriftelijk,
of
digitaal
via
de
website
van
het
Samenwerkingsverband Amstelland, www.gemeentebelastingenamstelland.nl.
Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
a.
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij
de aanvang van de belastingplicht.
b.
Als de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden
in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere
belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar,
na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal
honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
c.
Als de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, dan wel het aantal honden in
de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat
jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het
aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 10. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine

-2-

3.

afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding
1.
Bij de invordering van hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend voor de
belasting die wordt geheven voor het aantal honden dat boven het aantal van één
wordt gehouden.
2.
Bij de invordering van hondenbelasting wordt in afwijking van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van
de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.
Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.
Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening hondenbelasting 2017” wordt ingetrokken met ingang van de in
het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening hondenbelasting 2018”.
Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Bijlage 7: Begraafplaatsrechten - Tarieventabel 2018

TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"

Tarieventabel
behorende bij de verordening begraafplaatsrechten 2018
Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief €:

HOOFDSTUK I
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2

1.3
1.3.1
1.3.2.

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

2.112,00
1.056,00

265,00

2.112,00
1.056,00

HOOFDSTUK II
2.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

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

1.056,00
2.112,00

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

528,00
1.056,00

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

264,00
528,00
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TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"
Volgnr.:

2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

2.6

Omschrijving:

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

2.7.1
2.7.2

particuliere urnengraven en particuliere urnennissen

2.8
2.9

350,00
700,00

2.112,00
528,00

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

2.7

Tarief €:

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

289,00
58,00
2.112,00
350,00

HOOFDSTUK III
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

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

129,00
140,00
55,00
785,00
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TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"
Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief €:

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

4.1
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5

4.2.2.6
4.3
4.4

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

58,00
58,00
38,00
30,00
20,00
30,00

30,00
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TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"
Volgnr.:

4.5
4.5.1

4.5.2

Omschrijving:

Tarief €:

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

5.1
5.1.1
5.1.2

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.3

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

1.636,00
818,00
82,00

408,00
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TARIEVENTABEL
behorende bij de "Verordening Begraafplaatsrechten 2015"
Volgnr.:

Omschrijving:

Tarief €:

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

5.5

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

1.636,00
818,00

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

6.1

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

23,00

6.2

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

23,00

6.3
6.3.1
6.3.2.
6.3.3
6.3.4
6.4

6.5

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

67,00
45,00
67,00
528,00

458,00

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2017, nr 2017/64
De raadsgriffier,
A.A. Swets
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1 Bijlage 7a: Verordening Begraafplaatsrechten 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nummer
2017/64,
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
s t e l t v a s t:
de “Verordening begraafplaatsrechten 2018”.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats Karssenhof te Ouderkerk aan de
Amstel;
b.
particulier graf: een graf ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot
het doen begraven en begraven houden van lijken of de overblijfselen van een
overledene dan wel een graf bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van
asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen;
c.
algemeen graf: een graf, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van
lijken van overledenen, anders dan een particulier graf;
d.
particulier urnengraf: een graf ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend
tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen in een
nis of kelder, bevattende de as van overledenen;
e.
urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is
verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;
f.
asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
g.
urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
h.
rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft
verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, een
urnengraf of een particuliere urnennis;
i.
de gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een recht op een ruimte in
een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan
worden in diens plaats te zijn getreden;
j.
grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van de
“Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2004” door of
namens het bevoegde bestuursorgaan een grafrecht wordt verleend;
k.
grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf.
Artikel 2. Belastbaar feit, maatstaf van heffing en tarief
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de
begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de
begraafplaats, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3. Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie
de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen
gebruik maakt.
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Artikel 4. Vrijstellingen
1.
De rechten worden niet geheven voor het begraven van een stoffelijk overschot van
een doodgeboren of pasgeboren kind, dat tegelijk met dat van het stoffelijk
overschot van de moeder in één graf wordt begraven.
2.
De rechten als bedoeld in hoofdstuk IV van de bij deze verordening behorende
tarieventabel worden niet geheven ter zake van graven waarvan de
Oorlogsgravenstichting de rechthebbende is of van graven die bij de
Oorlogsgravenstichting in beheer zijn.
Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de
bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tarieventabel.
2.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6. Belastingjaar
1.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar
gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel 4.5. van de tarieventabel is
het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.
3.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk V van de tarieventabel is het
belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de rechten zijn geheven.
Artikel 7. Wijze van heffing
1.
De rechten die per jaar worden geheven, bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.4. van
de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.
2.
Andere rechten als die bedoeld in het eerste lid worden geheven door middel van
een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld
1.
De rechten die per jaar worden geheven, bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.4. van
de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit
later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
Andere rechten dan die in het vorige lid bedoeld zijn verschuldigd bij de aanvang
van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen,
werken of inrichtingen.
Artikel 9. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
belastingschuldige kunnen worden afgeschreven moeten de aanslagen worden
betaald in één termijn. Deze termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet.
3.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
Artikel 10. Kwijtschelding
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Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de rechten.
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening begraafplaatsrechten 2017” wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening begraafplaatsrechten
2018”.
Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Bijlage 8: Verordening Forensenbelasting 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nummer
2017/64,
gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;
s t e l t v a s t:
de Verordening op de heffing en invordering van de Forensenbelasting 2018
(Verordening forensenbelasting 2018).
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder
gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

woning:

een

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

€
€

125,65
62,90

Artikel 5. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6. Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat
het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000 en zolang de verschuldigde bedragen
door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de
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3.

belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen
worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine
afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde.

Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening forensenbelasting 2017” wordt ingetrokken met ingang van de in
het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zo dit later
is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening forensenbelasting
2018”.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Bijlage 9: Verordening Toeristenbelasting 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017,
nummer 2017/64

BESLUIT :
Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting
2018”.
(Verordening toeristenbelasting 2018)
Artikel 1. Belastbaar feit
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het
houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in
welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de
gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
Artikel 2. Belastingplicht
1.
Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel
1.
2.
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene
die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.
3.
Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene
belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.
4.
De belastingplichtige is verplicht een nachtverblijfregister bij te houden.
Artikel 3. Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1.
van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5,
eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;
2.
van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de
Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van
artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon
verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
Artikel 4. Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het
aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen
vermenigvuldigd met het aantal nachten.
Artikel 5. Belastingtarief
1.
Voor accommodaties zoals hieronder omschreven, bedraagt het tarief per
persoon per overnachting € 0,86:
a.
kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig
ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte
daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een
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2.

omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is
vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel
of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
b.
kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en
volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het
plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen merendeels ten
behoeve van recreatief nachtverblijf.
c.
vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een
kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van
eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar.
d.
volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt
van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de
volgtijdige plaatsing van verschillende kampeermiddelen.
e.
woning met maximaal 15 kamers: een huis, een naar aard en inrichting
vergelijkbare ander onderkomen of een deel van een huis of een
vergelijkbaar onderkomen met 15 of minder kamers.
f.
particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter
beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting
tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.
Voor accommodaties zoals hieronder omschreven, bedraagt het tarief per
persoon per overnachting € 3,10:
a. woning met minimaal 16 kamers: een huis, een naar aard en inrichting
vergelijkbare ander onderkomen of een deel van een huis of een
vergelijkbaar onderkomen met meer dan 15 kamers.
b. particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf
of beroep gelegenheid biedt tot verblijf.
c. Overige accommodaties/ruimten waar gelegenheid tot het houden van
verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding wordt
geboden.

Artikel 6. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7. Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8. Aanslaggrens
Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtingen, waartoe
gelegenheid wordt of is gegeven, tijdens het belastingjaar minder dan 100 zal of heeft
belopen.
Artikel 9. Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op
de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van
het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden later.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.
Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing
en de invordering van de toeristenbelasting.
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Artikel 11. Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij of zij
voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot
overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van
burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel
231, tweede lid, onderdelen b. en d., van de Gemeentewet.
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De “Verordening toeristenbelasting 2017” wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zo dit
later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening toeristenbelasting
2018”.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

A.A. Swets

De plaatsvervangend voorzitter

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Raadsvoorstel 2017/71: Begrotingswijziging en vierde nieuwsbrief

RAADSVOORSTEL

Nummer 2017/71
datum raadsvergadering
onderwerp
portefeuillehouder
datum raadsvoorstel

:
:
:
:

14 december 2017
4e Aanpassing van de begroting 2017
Wethouder M.C. van der Weele
7 november 2017

Begrotingswijzigingen.
Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 4e wijziging van de begroting
2017.
In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het
vaststellen van de 3e Nieuwsbrief.
Ook zijn in dit voorstel overhevelingen van incidentele budgetten opgenomen van 2017
naar 2018.
De mutaties in dit voorstel leiden tot verbetering van het begrotingssaldo met
€ 306.045. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar.
Met deze mutatie komt de totale aanwending van de algemene reserve ter dekking van
lastenstijgingen in 2017 uit op € 264.573.
Budgettair effect van
dit voorstel
Lasten-stijging
per saldo
Primitieve begroting

Begrotingsresultaat

Onvoorzien

mutatie
algemene
reserve

€ 55.315

€ 70.000

€0

1e begrotingswijzging

€ 104.429

-/-€ 55.315

€0

-/- € 49.114

Stand na de 1e
begrotingswijzging

€ 104.429

€0

€ 70.000

-/- € 49.114

2e begrotingswijzging

€ 352.204

€0

€ 0 -/- € 352.204

Stand na de 2e
begrotingswijzging

€ 456.633

€0

€ 70.000 -/- € 401.318

3e begrotingswijzging*

€ 239.300

€ 0 -/- € 70.000 -/- € 169.300

Stand na de 3e
begrotingswijzging

€ 695.933

€0

4e begrotingswijzging

-/- € 306.045

€ 306.045

€0

Stand na de 4e
begrotingswijzging

€ 389.888

€ 306.045

€ 0 -/- € 264.573

€ 0 -/- € 570.618
€ 306.045

* In deze tabel bij de derde aanpassing van de begroting was een fout geslopen
waardoor deze niet aansloot bij de feitelijke wijziging. Dat is hier hersteld.
Aanpassen programmastructuur aan BBV
Bij het samenstellen van de jaarrekening 2016 zijn in de programmaindeling de
algemene dekkingsmiddelen afgezonderd van de overige onderdelen van Programma

3 Bestuur, dienstverlening en veiligheid. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit
de Algemene Uitkering, belastingen en onvoorzien. Deze wijziging is in lijn met de
bedoeling van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). Dit is ook in de programmabegroting 2018 doorgevoerd. In deze
begrotingswijziging zijn de ramingen voor de algemene dekkingsmiddelen ook
afzonderlijk zichtbaar gemaakt.
Budgetoverheveling 2017 naar 2018 exploitatie
Programma

Budgetten
2017

Sociaal
Buitensportvoorziening
Het bedrag van 40.000 waarvan middels een raadsbesluit is
besloten dat het uit de reserve collegeprogramma beschikbaar
wordt gesteld voor de realisatie van een buitensportvoorziening,
wordt in 2017 nog niet besteed. De laatste maanden van het jaar
hebben inwoners de gelegenheid plannen in te dienen voor een
dergelijke voorziening. Uitvoering zal in 2018 plaatsvinden.

40.000

Verbouwing museum
Het bedrag van 32.000 waarvan middels een raadsbesluit is
besloten dat het uit de reserve collegeprogramma beschikbaar
wordt gesteld voor een bijdrage aan de verbouwing van het
Historisch Museum Ouder-Amstel, wordt in 2017 nog niet
besteed. Het bedrag wordt pas betaald aan het bestuur van het
museum als dat heeft aangetoond dat het overige financiële
bronnen heeft aangeboord, naar verwachting is dat in 2018.

32.000

Beleidsplan Onderwijs
Het bedrag van € 40.000 waarvan middels een raadsbesluit is
besloten dat het uit de reserve collegeprogramma beschikbaar
wordt gesteld voor de realisatie van de ambities van het
beleidsplan onderwijs 2016-2020, wordt in 2017 niet volledig
besteed. Voor 2017 was € 20.000 begroot. De reserve van
ongeveer €10.000 wordt overgeheveld naar 2018. De uitvoering
van het onderwijsbeleid vindt in 2018 doorgang en wordt besteed
aan onder andere burgerschapsvorming, ouderbetrokkenheid en
talentontwikkeling.

10.000

Totaal programma Sociaal

82.000

Ruimte
Plantsoenen

40.000
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Afgelopen jaar hebben we een begin gemaakt met het VTA,
echter door het ontbreken van de juiste middelen en de
problemen waar we tegen aanliepen, zijn we hiermee gestopt.
Met de invoer van het nieuwe beheersysteem komt de juiste
programmatuur en kaartmateriaal beschikbaar en kunnen we
sneller en efficiënter inspecteren. Eind 2017 kunnen we hierover
beschikken. Zodra het functioneel is wordt er gelijk opdracht
gegeven om het VTA uit te voeren. In 2018 wordt dan de gehele
VTA controle (Veiligheidscontrole bomen) uitgevoerd. Hiervoor
was € 50.000,- voor 2017 beschikbaar gesteld, echter de
afronding is in 2018.
Totaal programma Ruimte

40.000

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Archiefachterstand
De werkzaamheden zijn wel gestart, echter vanwege de tijd is de
kans groot dat een deel van de werkzaamheden, en dus ook de
bijbehorende financiering, moet worden overgeheveld naar 2018.

20.000

Totaal programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

20.000

Totaal Overheveling exploitatiebudgetten van 2017 naar
2018

142.000

Bestemmingsreserve regionale samenwerking op het gebied van wonen en
economische zaken
De Stadsregio Amsterdam heeft vanaf 2006 de regionale samenwerking op het terrein
van Economie en Wonen verzorgd. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering van deze
taken overgegaan naar de deelregio's en de MRA-samenwerking. Vanwege de
beëindiging van de taken Economie en Regionale woningmarkt in Stadsregioverband is
een financiële eindafrekening opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel heeft € 72.357
ontvangen naar aanleiding van deze eindafrekening. Het dagelijks bestuur van de
Stadsregio en de portefeuillehoudersoverleggen 'Economie' en 'Wonen' hebben
aanbevolen de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen
beschikbaar te houden. Hiervoor richt de gemeente Ouder-Amstel een aparte
bestemmingsreserve in voor de regionale samenwerking op het gebied van Economie
en Wonen.
Herinrichting Jan Benninghweg
In relatie tot de nieuwbouw in Ouderkerk-Zuid is vastgelegd om het zuidelijk deel
van de Jan Benninghweg van een nieuw wegprofiel te voorzien dat past bij een
ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom (50 km/h). In het project Dorpshart is,
uitgaande van de besteksraming, € 1.121.853,00 opgenomen (bruto) ter uitvoering
van dit project. Voor dit project is een subsidie aangevraagd bij de Vervoersregio, die
een verleningsbeschikking heeft afgegeven voor een bijdrage van € 318.959,00.
Hierdoor komt per saldo € 802.894,00 ten laste van het project Ouderkerk-Zuid.
Tevens stellen wij voor om het gewijzigde investeringsschema vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
De plaatsvervangend voorzitter

L.J. Heijlman

P.D.A.M. Koek-Baks
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4e wijziging

programmabegroting 2017

In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren
van de ramingen in de begroting 2017.
Gebruikelijk is alleen de belangrijkste aanpassingen ( € 10.000) toe te lichten. Ook
treft u een overzicht aan van de gewijzigde stortingen/onttrekkingen aan de reserves
van meer dan € 10.000. Naast de genoemde wijzigingen zijn er enkele budgettair
neutrale mutaties, waar de lasten weliswaar hoger zijn dan € 10.000 maar
gecompenseerd worden door baten van gelijke omvang.
PROGRAMMA 1: SOCIAAL

Binnen het preventief jeugdbeleid valt in 2017 € 40.000 vrij als gevolg van enerzijds minder
vraag naar opvoedcursussen en ouderworkshops en anderzijds doordat de ouder-kind
coach in de kinderopvang nog niet is gestart.
Op basis van de Verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010 moet bij bepaalde
grote investeringen en grondverkopen een bedrag worden gestort in de reserve
cultuurfonds. Dit is bij een aantal projecten de afgelopen jaren verzuimd. Met deze wijziging
wordt dit hersteld. Daarnaast worden de stortingen in 2017 gerealiseerd in verband met de
bouw van de brandweerkazerne en een grondverkoop aan Rijkswaterstaat. In totaal leidt dit
tot een storting van € 60.578.
De kosten voor de huishoudelijke hulp blijven achter op de verwachtingen. Het beoogde
budget zal niet geheel besteed worden waardoor een voordeel van € 60.000 ontstaat.
De uitgaven van het re-integratiebudget blijven door een samenloop van omstandigheden
met € 70.000 achter op de verwachting.
De verwachting is dat de lasten van de collectieve verzekering eind 2017 € 30.000 hoger
uit zullen vallen.
De verwachting is dat de lasten voor WMO vervoer eind 2017 € 25.000 hoger uit zullen
vallen.
Het kabinet stelt via een ingroeipad 60 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor het
uitbreiden van het voorschoolse aanbod aan peuters waarvan de ouders geen
kinderopvangtoeslagrecht hebben. Voor 2017 gaat het om €14.362. Dit budget wordt in
2017 niet besteed en valt vrij.
In het kader van nieuwe inkoop Jeugdhulp zullen er voor € 15.000 kosten gemaakt moeten
worden voor scholing van de medewerkers.
Vanwege een iets lagere bezetting in de Wsw verwachten we dit jaar € 15.000 minder uit te
geven dan geraamd.
Voor de BBZ Levensonderhoud wordt nagenoeg geen uitgaven verwacht in 2017. Dit leidt
tot een voordeel van € 40.000.
PROGRAMMA 2: RUIMTE

Bij de budgetten voor versterken winkelkernen, aanpak leegstand en bevordering toerisme
is om verschillende redenen sprake van onderuitputting waardoor een voordeel van
€ 30.500 ontstaat.
Vanwege het nog niet overgaan naar de omgevingsdienst van extra bedrijven dit jaar is een
overschot van € 20.000 ontstaan op dit budget.
Een eerder opgelegde last onder dwangsom is terugbetaald waardoor een nadeel is
ontstaan van € 10.404

Mede als gevolg van belparkeren is er sprake van hogere exploitatielasten en hogere baten
bij parkeren. Per saldo betekent dit een voordeel van € 90.000.
Juridische kosten vergunningen.
In de begroting is budget opgenomen om juridische kosten te kunnen dragen voor
procedures rond wabo-vergunningen. Door een aantal grote handhavingszaken en het
evenementenbeleid is hier meer budget noodzakelijk. De omvang, complexiteit en
bezwaar- en beroepsprocedures die verband houden met de vergunningverlening en het
toezicht vergen een extra budget van € 14.000.
PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Er is een stuk grond verkocht aan Rijkswaterstaat en een ander stuk geruild met Liander.
Deze transacties leiden tot een incidenteel voordeel in 2017 van € 22.250
Voor de vervanging van software voor Burgerzaken is een investering geraamd van €
150.000,-. Op dit moment worden de kosten geraamd op € 75.000.
Omdat er geen aanschaf van software sec plaatsvindt, maar er jaarlijkse licentiekosten
betaald gaan worden en er eenmalige kosten zijn voor advies etc., kunnen deze kosten niet
worden geactiveerd en kan deze voorgenomen investering vervallen. Hierdoor is er vanaf
2018 een structureel voordeel in de afschrijvingslasten van € 25.000.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

In de begroting is rekening gehouden met een algemene uitkering van circa € 12.951.000.
Op basis van de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2017 zijn vermeld en
verrekeningen die betrekking hebben op voorgaande jaren ontvangen wij circa € 124.000
extra uit het gemeentefonds. De hogere bijdrage is voornamelijk de aanpassing van het
accres, verhoogde asielinstroom en de rijksbijdrage voor de drie decentralisaties (Wmo,
Jeugdzorg en Participatie).
Hetgeen hiervoor is gemeld is dan ook de aanleiding de Algemene uitkering te verhogen tot
€ 13.075.000.
OVERIGE MUTATIES

Resultaat kapitaallasten
De ramingen van de kapitaallasten zijn geactualiseerd. Als gevolg van diverse verschillen
tussen de geraamde en werkelijke investeringsuitgaven ontstaat er per saldo een voordeel
van ruim € 22.000.
Mutaties binnen de taakvelden Riolering, afval en onderhoud wegen worden verrekend met
de respectievelijke voorzieningen en reserve.

Voorstel mutaties in de reserves via resultaatbestemming

PROGRAMMA 1: SOCIAAL
--

PROGRAMMA 2: RUIMTE

Storting Onttrekking
t.l.v.
t.g.v.
exploitatie exploitatie

In deze wijziging worden twee administratieve correcties
doorgevoerd op mutaties uit de derde nieuwsbrief ten laste
van de reserve projecten en ten gunste van de algemene
reserve vrij besteedbaar
PROGRAMMA 3:
BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID
De begrotingsapp voor de begroting 2018 wordt ten laste van
de reserve collegeprogramma gebracht.
De van de voormalige Stadsregio Amsterdam ontvangen
middelen voor wonen en economische zaken worden gestort in
een nieuw te vormen bestemmingsreserve regionale
samenwerking wonen en economische zaken.
De budgetten voor burgerparticipatie en veranderende
samenleving worden in 2017 niet volledig aangewend en
vloeien terug naar reserve collegeprogramma.

20.000

79.915

7.025
72.357

15.000

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
--

OVERIGE MUTATIES
Als uitwerking van de in oktober door de raad vastgesteld Nota
Reserves en Voorzieningen 2017 zijn de Algemene dekkingsreserve
en de Algemene reserve vrij besteedbaar samengevoegd tot één
nieuwe algemene reserve vrij besteedbaar. Deze mutatie wordt in
afstemming met de accountant in 2017 verwerkt.
Totaal

107.357

86.940

HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2017
Schema
Omschrijving

conform

Schema

Schema

Programma-

na 1e

na 4e

begroting

wijziging

wijziging

Programma 1: Sociaal
Programma 2: Ruimte
Riolering
Vervanging schakelkasten

170.000

170.000

256.000

Investering volgens GRP 2011 2015

268.000

268.000

252.000

110.000

Riolering Azaleastraat, Korenbloemstraat en Begoniastraat
Wegen
Bijdrage brug over de Amstel

145.000

145.000

145.000

Azaleastraat

255.000

255.000

4.534

Kloosterbuurt

29.000

29.000

0

Fietspad de Slinger

33.000

33.000

33.000

150.000

150.000

0

114.500

114.500

Aankoop/vervanging bestelwagens 2015

98.000

98.000

Aankoop/vervanging bestelwagens 2016

98.000

98.000

1.470.500

1.001.034

Programma 3: Bestuur, Dienstverlening & Veiligheid
Aanschaf en implementatie nGBA/BRP
Led-verlichting gemeentehuis

Totaal investeringsbedragen

1.050.000

1 Raadsbesluit 2017/71: Begrotingswijziging en vierde nieuwsbrief

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017,
nummer 2017/71,

BESLUIT :
1. De wijziging van de begroting 2017 conform onderstaand overzicht vast te
stellen.
Financieel overzicht programma's 2017 (na 4e wijziging)
Begroting
na 3e
wijziging

4e
Begrotings
wijziging

Gewijzigde
begroting

Lasten
Baten

12.640.840
-6.248.518
6.392.322

-257.184
3.542
-253.642

12.383.656
-6.244.976
6.138.680

Lasten
Baten

9.935.529
-7.960.604
1.974.925

125.401
-239.331
-113.930

10.060.930
-8.199.935
1.860.995

Lasten
Baten
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
Baten
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
Totaal

8.310.205
-364.208
7.945.997

53.369
-22.250
31.119

8.363.574
-386.458
7.977.116

208.045
-14.334.772
-14.126.727

306.045
-127.844
178.201

514.090
-14.462.616
-13.948.526

2.186.517

-158.252

2.028.265

5.619.079
-433.651
5.185.428

60.578
60.578

5.679.657
-433.651
5.246.006

2.100.000
-6.686.466

112.357
-124.658

2.212.357
-6.811.124

Programma
Sociaal

Totaal Sociaal
Ruimte

Totaal Ruimte
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid

mutaties reserves

Sociaal
Lasten
Baten
Totaal Sociaal
Ruimte
Lasten
Baten

Totaal Ruimte
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid
Lasten
Baten
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid
Totaal mutaties reserves
Eindtotaal

-4.586.466

-12.301

-4.598.767

751.486
-3.536.965
-2.785.479

102.000
7.975
109.975

853.486
-3.528.990
-2.675.504

-2.186.517
0

158.252
0

-2.028.265
0

2. Een bestemmingsreserve in te stellen voor regionale samenwerking op het
gebied van wonen en economische zaken
3. Het samenvoegen van de algemene reserves a.g.v. de vastgestelde nota
reserves en voorzieningen
4. Voor de herinrichting van de Jan Benninghweg een krediet van € 1.121.853
beschikbaar te stellen.
5. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 82.000 aan de reserve Collegeagenda
2014 – 2018 i.v.m. budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer
beschikbaar te stellen.
6. Akkoord te gaan met de toevoeging van € 60.000 aan de Algemene reserve vrij
besteedbaar i.v.m. budgetoverheveling naar 2018. Dit bedrag in 2018 weer
beschikbaar te stellen.
Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

de plaatsvervangend voorzitter,

A.A. Swets

P.D.A.M. Koek-Baks
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1 Vierde Nieuwsbrief 2017

NIEUWSBRIEF
Begroting 2017
Nummer 4, november 2017
Inleiding
Hierbij ontvangt u de vierde en laatste
Nieuwsbrief bij de begroting 2017. In deze
Nieuwsbrief krijgt u informatie over belangrijke en/of opvallende zaken op het gebied
van onder meer het sociaal domein, onderwijs, cultureel erfgoed en verschillende projecten. Dit is tevens de laatste nieuwsbrief bij
de begroting van 2017. Financiële aanpassingen van de begroting worden u in een apart
raadsvoorstel aangeboden.

Programma 1 Sociaal
Sociaal Domein Algemeen
Verreweg de omvangrijkste opdracht op dit
moment in het sociaal domein zijn de voorbereidingen voor de nieuwe werkwijze in de
Jeugdhulp.
De start van de nieuwe werkwijze in de
jeugdhulp nadert. Contracten met zorgaanbieders zijn afgesloten of in een afrondende
fase. De zorg voor cliënten die al in zorg zijn,
wordt ongewijzigd gecontinueerd. Zij merken
niet tot nauwelijks iets van de verandering.
Pas bij een heronderzoek zal de nieuwe
werkwijze voor hen merkbaar worden doordat gegevens voor de benodigde zorg in een
Perspectiefplan vastgelegd worden. Nieuwe
cliënten krijgen daar al vanaf 1 januari 2018
mee te maken.
Ondertussen zijn alle uitvoerend medewerkers betrokken bij het scholen en oefenen
van de nieuwe manier van werken. In sa-

menwerking met de Hogeschool In Holland
en de Hogeschool van Amsterdam is een (regionaal) trainingsprogramma samengesteld.
Meer informatie is te vinden op:
www.zorgomregioamsterdam.nl
De financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein blijven naar verwachting in de
buurt van de in de begroting 2017 geraamde
bedragen. De optelsom van alle plussen en
minnen bij deze begrotingsaanpassing geeft
aan dat er € 112.400 kan worden afgeraamd.
Uiteraard blijven alle risico’s, die met name
betrekking hebben op het onderdeel Jeugdhulp, bestaan. Hieronder vindt u een toelichting op de belangrijkste wijzigingen die onderdeel uit maken dan het Sociaal Domein
Belangrijkste aanpassingen posten Participatiewet
Statushouders
De in 2016 opgelopen achterstand in de
huisvesting van vluchtelingen is in 2017 grotendeels ingelopen. Daarom zijn in 2017
meer vluchtelingen gehuisvest dan verwacht
en is de totale vergoeding kosten maatschappelijke begeleiding hoger.
Sociale werkvoorziening
Vanwege een iets lagere bezetting in de Wsw
verwachten we dit jaar € 15.000 minder uit
te geven dan geraamd.
Bijzondere Bijstand Zelfstandigen
Voor de BBZ Levensonderhoud worden vanwege de goede economische vooruitzichten
1

dit jaar nagenoeg geen uitgaven meer verwacht. Het budget kan daarom verlaagd worden met € 40.000.
Re-integratiebudget
De uitgaven van het re-integratiebudget blijven achter bij de verwachting. Dit heeft te
maken met een samenloop van omstandigheden. Zo vallen de scholingskosten lager
uit, omdat er eind 2016 een regionale aanbesteding is gedaan, waardoor in 2017 een
groot gedeelte van de scholingskosten vanuit
de WEB-gelden is betaald.
AM match is gestart in juli 2016. De uitplaatsing naar werk loopt achter op de verwachting. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt
van jobcoaching dan verwacht.
Eén van de bestaande re-integratieprojecten
is gestopt, omdat het uitvoerende bedrijf niet
meer bestaat. Daarom hebben wij geen mensen kunnen plaatsen in dit traject. In het
derde kwartaal van 2017 is, bij wijze van pilot, een klein aantal nieuwe trajecten ingekocht bij diverse nieuwe aanbieders. Als de
pilots goed uitvallen, zullen er in 2018 meer
trajecten worden ingekocht. Ook de ontwikkelingen bij AM match geven een positief
beeld, waardoor wij in 2018 verwachten
meer jobcoachingstrajecten uit te laten voeren. De verwachting is daarom dat in 2018
het beschikbare budget volledig wordt benut.
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Bijzondere Bijstand collectieve verzekering
De lasten van de collectieve verzekering komen naar verwachting eind 2017 boven het
budget uit, omdat meer mensen gebruik
hebben gemaakt van deze mogelijkheid.
Voorgesteld wordt het budget met € 30.000
te verhogen.
WMO vervoer
De lasten voor WMO vervoer komen naar
verwachting eind 2017 boven het budget uit.
Voorgesteld wordt het budget met € 25.000
te verhogen.
Huishoudelijke Hulp
De kosten voor de huishoudelijke hulp blijven
achter bij de verwachtingen. Het beoogde
budget zal niet geheel besteed worden.
Voorgesteld wordt het budget met € 60.000
te verlagen.

de gemeente, zullen deze trainingen moeten
volgen. Iedere medewerker zal meerdere
dagen getraind moeten worden en om te
voorkomen dat dit ten koste gaat van de dagelijkse dienstverlening aan onze inwoners,
zal ook extra capaciteit ingezet worden om
wachttijden te voorkomen. Tevens was extra
capaciteit benodigd om gegevens van oud
naar nieuw over te zetten. Deze omvangrijke
opdracht is niet uit te voeren met de bestaande capaciteit. Er is € 15.000 nodig, die
gedekt kunnen worden binnen het geheel van
het budget sociaal domein.

Preventief Jeugdbeleid
Binnen het preventief jeugdbeleid valt in
2017 € 40.000 vrij. Er zijn minder opvoedcursussen en ouderworkshops aangeboden
dan gepland. De ouder-kind coach in de kinderopvang is in 2017 nog niet gestart. Deze
functie wordt ingevuld met ingang van 2018.

Internationale Schakelklas
De Internationale Schakelklas (ISK) is een
structurele beleidsmaatregel die regionaal is
vastgelegd. De ISK wordt op basis van het
aantal leerlingen bekostigd vanuit het Rijk.
Wanneer de kosten hoger zijn dan de ontvangen rijksbijdrage, vullen de gemeenten
het tekort aan. De kosten worden berekend
op basis van het aantal leerlingen dat vanuit
Ouder-Amstel aan de ISK deelneemt. Omdat
de ISK-klassen in schooljaar 2016-2017
maximaal waren gevuld, is het tekort beperkt. Voor 2017 was € 8.000 begroot. Daarvan valt naar verwachting € 4.000 vrij.

Training, opleiding en conversiekosten invoering nieuwe Jeugdhulp
In het kader van nieuwe inkoop Jeugdhulp en
de nieuw in te voeren methodiek en werkprocessen, zullen medewerkers op alle niveaus
getraind en geschoold moeten worden. Ook
de Kernteamleden die niet in dienst zijn van

Lokaal onderwijsbeleid
Het bedrag van € 40.000, dat uit de reserve
collegeprogramma beschikbaar is gesteld
voor de realisatie van de ambities van het
beleidsplan onderwijs 2016-2020, wordt in
2017 niet volledig besteed. Ongeveer
€10.000 wordt overgeheveld naar 2018. De
2

uitvoering van het onderwijsbeleid gaat in
2018 door en wordt besteed aan onder andere burgerschapsvorming, ouderbetrokkenheid
en talentontwikkeling.
Voorschoolse voorziening Peuters
Het kabinet stelt via een ingroeipad 60 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor
het uitbreiden van het voorschoolse aanbod
aan peuters, waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslagrecht hebben. Voor 2017
gaat het om € 14.000. Dit budget wordt in
2017 niet besteed en valt vrij. Vanaf 2018 is
de hoogte van het budget (€ 21.000) toereikend voor het realiseren van voldoende plekken voor de doelgroep.
Buitensportvoorziening
Het bedrag van € 40.000, dat uit de reserve
collegeprogramma beschikbaar is gesteld
voor de realisatie van een of meer buitensportvoorzieningen, wordt in 2017 nog
niet besteed. De laatste maanden van het
jaar hebben inwoners de gelegenheid plannen in te dienen voor een dergelijke voorziening. Uitvoering zal in 2018 plaatsvinden. Het
bedrag wordt weer opgevoerd voor 2018.
Verbouwing Museum
Het bedrag van € 32.000, dat uit de reserve
collegeprogramma beschikbaar is gesteld
voor een bijdrage aan de verbouwing van het
Historisch Museum Ouder-Amstel, wordt in
2017 nog niet besteed.

NIEUWSBRIEF
Begroting 2017
Dit bedrag wordt pas betaald aan het bestuur
van het museum als dat heeft aangetoond
dat ook andere financiële bronnen zijn aangeboord. Naar verwachting is dat in 2018,
dus wordt het bedrag weer opgevoerd voor
2018.
Cultureel Erfgoed
In het vierde kwartaal worden de bezoeken
aan de eigenaren en gebruikers van de potentiële monumenten afgerond. Voor alle
panden, die op basis van de bezoeken als
monumentwaardig zijn beoordeeld, wordt
een zogenaamde redengevende beschrijving
opgesteld. Dit is een omschrijving van met
name de monumentwaarde. Hierover moet
de Monumentencommissie adviseren. Dat
gebeurt in januari 2018. Op basis van dat
advies worden de monumenten aangewezen.
Het beschikbare budget van € 19.000 wordt
(grotendeels) in 2017 besteed. Naar verwachting zal de besluitvorming in het eerste
kwartaal van 2018 zijn afgerond.
De gemeente wil de instandhouding van de
gemeentelijke monumenten financieel stimuleren. Zo krijgen eigenaren van een gemeentelijk monument een abonnement op de Monumentenwacht. Ook wordt onderzocht of
financiële compensatie geboden kan worden
via het nationaal Restauratiefonds of met een
gemeentelijke subsidie. Een besluit hierover
kan pas worden genomen, als duidelijk is
welke panden voor aanwijzing in aanmerking
komen. In de loop van 2018 zal daarvoor een
raadsvoorstel worden aangeboden.

Programma 2 Ruimte
De Nieuwe Kern
Het overleg met de grondeigenaren over de
samenwerkingsovereenkomst is succesvol
afgerond. Na formele ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst worden de positieve financiële gevolgen hiervan verwerkt
in de begroting. De voorbereiding van de
structuurvisie is weer opgepakt.
Het nieuwe Luchthavenindelingbesluit (LIB) is
in werking getreden, waarmee de stevige
basis voor De Nieuwe Kern is bevestigd.
Amstel Business Park Zuid
Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad
de ruimtelijk economische visie voor het ABP
Zuid vastgesteld. Daarmee is er een basis
gelegd om de planvorming van de verschillende deelontwikkelingen te starten en daarover afspraken vast te leggen met de ontwikkelende partijen. De gemeente werkt de
ruimtelijk economische visie verder uit in een
beeldkwaliteitsplan en financiële onderlegger
inclusief risicoanalyse.
Aan de hand van het voorkeursscenario 3
voor de woonboten en de ruimtelijk economische visie, is een uitvoeringsstrategie voor de
woonboten opgesteld. Hierin wordt ingegaan
op de wijze waarop de ambitie uit de ruimtelijk economische visie ten aanzien van de
woonboten gerealiseerd zou kunnen worden.
Er worden gesprekken gevoerd met de bewoners van de woonboten om mogelijke oplossingen in beeld te brengen.
Als gevolg van de ruimtelijke economische
visie en de uitvoeringstrategie voor de woon3

boten moeten kosten gemaakt worden. Door
de verschillende ontwikkelingen op het ABP
Zuid worden er echter ook opbrengsten gerealiseerd. Doelstelling is dat de kosten (ook
wat betreft de woonboten) zoveel mogelijk
verhaald worden op deze ontwikkelingen.
Door het opstellen van een financiële onderlegger en risicoanalyse worden alle kosten en
opbrengsten waar mogelijk in beeld gebracht. Op basis van de financiële onderlegger worden afspraken gemaakt met de
grond- en vastgoedeigenaren over kostenverhaal. Tevens vormt de financiële onderlegger de basis voor financiële besluitvorming
door college en raad.
Het opstellen van de financiële onderlegger is
reeds gestart en daarover wordt met partijen
overleg gevoerd. Dit overleg loopt door in
2018. Ook de voorbereidingen voor het maken van het beeldkwaliteitsplan zijn reeds
gestart. Het opstellen daarvan loopt door in
2018.
Entrada
Op basis van de op 11 april 2017 gesloten
intentieovereenkomst heeft Wonam in overleg met de gemeente gewerkt aan de stedenbouwkundige visie voor Entrada. De concept stedenbouwkundige visie is gereed voor
bespreking in de raadscommissie in november 2017 en de gemeenteraad in december
2017. Voorafgaand aan de formele besluitvorming is de gemeenteraad geïnformeerd
over de voortgang en zijn concepten van de
stedenbouwkundige visie besproken.
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De stedenbouwkundige visie van Wonam
geeft inzicht in mogelijkheden voor transformatie van Entrada. Deze moeten vervolgens
verder onderzocht en uitgewerkt worden in
een stedenbouwkundig plan, waarmee de
transformatie concreet wordt gemaakt.
Het opstellen van dat stedenbouwkundig plan
wordt gedaan door de eigenaren en de gemeente. Daarvoor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Doel is dat het
stedenbouwkundig plan wordt vastgesteld
door de gemeenteraad. Vanzelfsprekend
wordt de gemeenteraad betrokken bij het
opstellen daarvan.
De gemeentelijke kosten voor het opstellen
van de stedenbouwkundige visie komen in
aanmerking voor kostenverhaal. Daarover
zijn in de intentieovereenkomst reeds afspraken gemaakt die verder worden uitgewerkt in
de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst.
Met de grondeigenaren zijn de eerste gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking. Doelstelling is om met alle eigenaren op Entrada tot één samenwerkingsovereenkomst te komen. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeentelijke kosten worden
verhaald op de ontwikkeling.
Dorpshart Duivendrecht
Op 23 mei 2017 is de omgevingsvergunning
voor de bouw van 129 (zorg)woningen in de
Zonnehof verleend. Tegen dat besluit is beroep ingediend. Op 13 september 2017 heeft
de Rechtbank het beroep ongegrond ver-

klaard. Tegen de uitspraak van de rechtbank
staat hoger beroep open.
Om de woningen te kunnen bouwen dienen
bomen gekapt te worden. Parallel aan de
procedure van de omgevingsvergunning voor
de bouw van de woningen is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van de
bomen. Daarop is bezwaar ingediend. Op 10
oktober 2017 heeft het college het bezwaar
ongegrond verklaard conform advies van de
bezwaarcommissie. Tegen dit besluit staat
beroep open.
Bovenstaande betekent dat de bouw van de
woningen vertraging oploopt. Op zijn vroegst
kan met de bouw gestart worden in het eerste kwartaal van 2018, afhankelijk van de
nog te doorlopen procedure. Kosten en opbrengsten schuiven om deze reden door naar
2018.
Op het aangepaste inrichtingsplan voor de
openbare ruimte zijn tijdens de ter inzage
legging geen inspraakreacties ingediend. Deze is vastgesteld door het college.

Verbreding Rijksweg A9.
Als gevolg van de tracéwet wordt al jaren
gewerkt aan de voorbereidingen van de verbreding van de rijksweg A9, waaronder een
verzorgingsplaats. De gemeente is bij die
voorbereidingen uiteraard aangesloten. Door
capaciteitsproblemen aan de zijde van Rijkswaterstaat (en bij enkele van de ingehuurde
externe advies- en ingenieursbureaus) is er
vertraging ontstaan. Een van de gevolgen
daarvan is dat de Uitvoeringsovereenkomst
die met de gemeente zal worden gesloten
niet deze zomer getekend kon worden. Verwacht wordt dat deze tegen het einde van
het jaar gereed zal zijn. Het bestemmingsplan dat door de gemeente moet worden
vastgesteld om de verbreding en de ‘verzorgingsplaats’ (het tankstation) mogelijk te
maken, zal later aan de raad worden voorgelegd.
Ook de Europese aanbesteding die voor de
feitelijke aanleg van de verbreding nodig is,
kent nu enige vertraging.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel
Begin augustus is een nieuwe projectleider
gestart. Zijn eerste taak is een Projectplan op
te stellen. Zodra het Projectplan door het
college is vastgesteld, wordt de raad daarover geïnformeerd. Ook zullen alle betrokkenen worden geïnformeerd. Het proces is erop
gericht dat de raad vóór maart 2018 richtinggevende uitspraken kan doen. Formele
besluitvorming over bijvoorbeeld het nieuwe
bestemmingsplan en de realisatie zullen na
de zomer van 2018 plaatsvinden.

Vervanging Amstelbrug.
Het Provinciale Inpassingsplan (PIP, de ‘provinciale versie’ van een bestemmingsplan)
dat noodzakelijk is om de vervanging van de
Amstelbrug mogelijk te maken, is conform
planning vastgesteld. De Europese aanbesteding is uitgevoerd en daarbij is uiteraard een
partij als winnaar uit de bus gekomen. Tot
gunning van het project is de provincie echter nog niet over kunnen gaan, omdat een
van de andere aan de aanbesteding deelnemende partijen een kort geding tegen de
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provincie heeft aangespannen. Dit omdat er
naar de mening van dezer partij procedurele
fouten zouden zijn gemaakt. Hierdoor heeft
het project vertraging opgelopen. Verwacht
wordt dat gunning van het project rond het
einde van het jaar plaats zal kunnen vinden.
Ouderkerk-Zuid
In relatie tot de nieuwbouw in OuderkerkZuid is vastgelegd het zuidelijk deel van de
Jan Benninghweg van een nieuw wegprofiel
te voorzien, dat past bij een ontsluitingsweg
binnen de bebouwde kom (50 km/h). De gemeente heeft, om te komen tot een gedragen
nieuw ontwerp, een participatietraject doorlopen. Hierbij zijn de direct betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties als gesprekspartner bij het project
betrokken, volgens trede twee uit de nota
‘Burgerparticipatie op maat’ (Raadplegen +).
De gesprekken met de klankbordgroep hebben geleid tot een ontwerp dat op 10 oktober
2017 door het college van burgemeester en
wethouders definitief is vastgesteld.
In het project Ouderkerk Zuid is, uitgaande
van de besteksraming, € 1.120.000 opgenomen (bruto) ter uitvoering van dit project.
Voor dit project is een subsidie aangevraagd
bij de Vervoersregio, die een verleningsbeschikking heeft afgegeven voor een bijdrage
van € 320.000. Hierdoor komt per saldo
€ 800.000 ten laste van het project Ouderkerk-Zuid. Deze bedragen zijn ook opgenomen in de projectramingen die de basis zijn
geweest voor de jaarstukken 2016 en de bijgestelde begroting 2017 en volgende jaren.

Aan de raad wordt voorgesteld een krediet te
verlenen ter uitvoering van de Jan Benninghweg. Na besluitvorming wordt de aanbestedingsprocedure in gang gezet om in het
derde kwartaal van 2018 met de werkzaamheden te kunnen starten. Dit betekent dat
naar verwachting circa 90% wordt uitgevoerd
in 2018 en 10% in 2019. De uitvoeringsbudgetten schuiven dus mee.
De herinrichting van de Schoolweg/Jan
Persijnstraat zal in 2018 uitgevoerd worden.
Ook dit uitvoeringsbudget schuift daarom
door naar 2018. Dit geldt ook voor de inkomsten uit kostenverhaal op derden. Begin 2018
vindt de eindafrekening met projectontwikkelaar BPD plaats, inclusief de laatste daaraan
gekoppelde kleine grondtransacties, zodat
ook deze posten doorschuiven naar 2018.
Bestemmingsplan Noodoverloop De
Ronde Hoep
Het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor de noodoverloop
in De Ronde Hoep zijn gereed en liggen tot
20 november 2017 ter inzage. Ook de inspraakprocedure van het Projectplan van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is gestart.
Dit is conform de in 2010 gesloten bestuursovereenkomst waarin is afgesproken de bestemmingsplan- en MER-procedure parallel te
laten lopen met de inspraakprocedure van
het Projectplan. Het bestemmingsplan en
MER worden naar verwachting in februari
2018 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dan zal ook het algemeen be5

stuur van het Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht het Projectplan vaststellen.
Bestemmingsplan landelijk gebied
De voorbereidingen voor dit bestemmingsplan zijn gestart. Er is een overleg geweest
met vertegenwoordigers van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) over de
agrarische uitbreidingsmogelijkheden mede
in relatie tot de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS). Via een enquête wordt de
agrariërs verzocht hun verwachtingen voor
de toekomst van hun bedrijf aan te geven.
De uitkomsten daarvan worden verwerkt in
de voor dit bestemmingsplan op te stellen
MER. De meeste werkzaamheden voor dit
bestemmingsplan zullen in 2018 plaatsvinden. Voor de werkzaamheden die in 2017
zijn voorzien is € 30.000 geraamd.
Bestemmingsplan Evenementen
In de 3e Nieuwsbrief 2017 is het voornemen
aangekondigd om een bestemmingsplan op
te stellen waarin de evenementenlocaties en
de aan evenementen verbonden voorwaarden planologisch worden geregeld. In verband met voortschrijdend inzicht is besloten
om in dit bestemmingsplan tevens de markten, terrassen en uitstallingen te regelen. Met
name voor de terrassen is van belang dat zij
planologisch geregeld zijn, aangezien een
exploitatievergunning alleen kan worden verleend wanneer er overeenstemming is met
het bestemmingsplan.
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Het bestemmingsplan wordt een zogenaamd
“parapluplan” waarin deze kwesties voor de
hele gemeente worden geregeld. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind dit
jaar worden opgeleverd. Begin 2018 zal het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden
gelegd.
Parkeeropbrengsten en kosten
In de begroting is rekening gehouden met de
invoering van een blauwe zone in een (groter) deel van Duivendrecht en het vernieuwen van ontheffingen. In verband met ingekomen bezwaarschriften tegen de uitbreiding
van de blauwe zone is de invoering aangehouden, totdat op de bezwaren is beslist.
Voorts is de geldigheid van de ontheffingen
verlengd. De inkomsten in verband met de
blauwe zone lopen daardoor achter. Met de
invoering van belparkeren op het Amstel Business Park is een toename van inkomsten te
zien. Mogelijk levert de laagdrempeligheid
van dit systeem hier een grote bijdrage aan.
Er wordt circa € 85.000 meer aan inkomsten
verwacht dan geraamd.
Er wordt circa € 25.000 meer aan inkomsten
uit boetes verwacht dan de huidige raming.
De lasten voor betaald parkeren komen naar
verwachting boven budget uit. Dit houdt verband met onvoorziene schade aan parkeerautomaten en kosten voor belparkeren.
Voorgesteld wordt het budget met € 20.000
te verhogen. Per saldo ontstaat een voordeel
op parkeren van € 90.000.

Omgevingsdienst
Wettelijk is bepaald dat een pakket aan taken
ondergebracht dient te worden bij een omgevingsdienst. Dit zogenoemde basistakenpakket bestaat onder andere uit taken op het
gebied van vergunningen en toezicht op
complexe bedrijven. Het basistakenpakket is
onderhevig aan wijzigingen. Per 2017 zijn
veehouderijen toegevoegd aan het basistakenpakket. Met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn gesprekken gevoerd
omtrent de overdracht. Afgesproken is dat de
betreffende taken per 1 januari 2018 overgaan. In de begroting 2017 was rekening
gehouden met een overdracht van taken per
1 januari 2017, waardoor het budget van
2017 met € 20.000 kan worden verlaagd.
Voorts is er vanuit de Omgevingsdienst aangegeven dat niet alle, middels een voorschotnota, gedeclareerde kosten zullen worden gemaakt. Hierdoor verwachten wij een
restitutie te ontvangen, die wordt verwerkt in
de jaarstukken
Juridische kosten vergunningen
In de begroting is budget opgenomen om
juridische klosten te kunnen dragen voor
procedures rond wabo-vergunningen. Door
een aantal grote handhavingszaken en het
evenementenbeleid is hiervoor meer budget
noodzakelijk. de omvang, complexiteit en
bezwaar- en beroepsprocedures die verband
houden met de vergunningverlening en het
toezicht vergen een extra budget van
€ 14.000.
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Gemeentelijk rioleringsplan
Het huidige Gemeentelijk rioleringsplan
(GRP) is opgesteld voor de planperiode 2011
tot en met 2015 en vervolgens stilzwijgend
verlengd. Momenteel wordt er gewerkt aan
een geactualiseerd GRP. Door harmonisering
met het GRP van Uithoorn is de doorlooptijd
van het GRP langer dan eerder gepland. De
werkzaamheden voor het schrijven van het
GRP lopen door tot in het eerste kwartaal van
2018.
Inspectie bomen
In 2016 is gestart met visuele inspectie op de
veiligheid van bomen (VTA). De inspectie is
door het ontbreken van de juiste middelen
gestaakt. Met de invoer van het nieuwe beheersysteem komen de juiste programmatuur en kaartmateriaal beschikbaar en kan er
sneller en efficiënter worden geïnspecteerd.
Zodra het nieuwe beheersysteem functioneel
is, zal opdracht worden gegeven om de VTA
inspectie uit te voeren. Naar verwachting
wordt de gehele VTA inspectie in 2018 uitgevoerd.
Adoptiegroen
Gezien de vele nog lopende aanvragen voor
het huren of aankopen van woninggroenpercelen is het niet mogelijk om dit project eind
2017 af te ronden. Het project loopt inclusief
de financiële middelen door in 2018. Naar
verwachting wordt het project eind 2018 afgesloten.
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Onderhoud wegen Kloosterbuurt
De voorbereidingen van dit project zijn gestart. Een extern ingenieursbureau is in dit
proces betrokken, hiervoor is een financiële
verplichting aangegaan. Een deel van deze
verplichting wordt dit jaar betaald. Het participatieproces wordt naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2018 afgerond en hiermee ook de financiële verplichting.
Onderhoud wegen Rondehoep Oost
De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. De uitvoering van de reconstructie
wordt echter uitgesteld. De reden hiervoor is
dat Waternet in het derde kwartaal van 2018
een deel van de dijk gaat verzwaren. Aansluitend op de werkzaamheden van Waternet zal
de reconstructie uitgevoerd worden.
Weg-inspecties
De weg-inspecties zijn uitgevoerd. Het nieuwe wegenbeheerplan, zal naar verwachting in
het tweede kwartaal van 2018 afgerond worden.

Programma Bestuur, Dienstverlening
en Veiligheid
Softwarepakket Burgerzaken
Voor de vervanging van software voor Burgerzaken is een investering geraamd van
€ 150.000. Omdat er geen aanschaf van
software sec plaatsvindt, maar er jaarlijkse
licentiekosten betaald gaan worden en er
eenmalige kosten zijn voor onder meer advies, kunnen deze kosten niet worden geacti-

veerd en kan deze voorgenomen investering
vervallen. Hierdoor is er een structureel
voordeel in de afschrijvingslasten van
€ 25.000. In 2017 moet eenmalig een bedrag
van € 75.000 worden betaald voor de hiervoor genoemde eenmalige kosten.
OZB ontwikkelingen
Op basis van een recente analyse zijn de
verwachte inkomsten van de belastingen
(met name de OZB ) circa. € 100.000 lager
dan begroot op basis van de opgelegde aanslagen tot en met ultimo oktober. De inkomstenraming is hierop nog niet aangepast. In
de jaarstukken zal het definitieve totaalbeeld
worden gegeven, evenals een analyse van
het totaal van deze baten. Dan is bekend wat
de definitieve uitkomsten zijn van alle opgelegde aanslagen.
Algemene Uitkering
In de begroting is rekening gehouden met
een algemene uitkering van circa
€ 12.951.000. Op basis van de ontwikkeling
die in de septembercirculaire 2017 zijn vermeld en verrekeningen die betrekking hebben op voorgaande jaren ontvangen wij circa
€ 124.000 extra uit het gemeentefonds. De
hogere bijdrage is voornamelijk de aanpassing van het accres, verhoogde asielinstroom
en de rijksbijdrage voor de drie decentralisaties (Wmo, Jeugdzorg en Participatie).
Hetgeen hiervoor is gemeld is de aanleiding
de Algemene uitkering te verhogen tot
€ 13.075.000.
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Duo+
Op basis van de tweede concept-rapportage
van Duo+ zijn er enerzijds hogere lasten als
gevolg van incidentele maatregelen en onderzoeken in 2017. Anderzijds resteert na
verrekening van deze incidentele lasten een
totaal voordeel van ca € 300.000 voor de drie
gemeenten. Omdat er nog geen bestuurlijke
besluitvorming heeft plaatsgevonden en mutaties in de concept-rapportage mogelijk zijn,
is een en ander niet verwerkt in de vierde
begrotingswijziging.
Daarnaast is er een fiscaal vraagstuk. Voor
de huisvesting van Duo+ vindt thans geen
onderlinge verrekening plaats. Met andere
woorden, de huisvesting van Duo+ is om
niet. Dit is fiscaal gezien niet gunstig voor de
Duo+-gemeenten, omdat de BTW voor de
huisvesting hierdoor niet meer compensabel
is. Op dit moment wordt onderzocht of het
(fiscaal) gunstiger is om huur in rekening te
brengen. Dat zal tevens de transparantie bevorderen. Omdat een en ander nog niet exact
duidelijk is, is ook dit mogelijke nadeel niet
verwerkt in de vierde begrotingswijziging.
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Rapportage tweede en derde kwartaal 2017 Duo+
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Samenvatting
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportage tweede en derde kwartaal Duo+ en
dient geen zienswijze in ten aanzien van de voorgestelde begrotingswijziging Duo+.
De gemeenteraad verhoogt de bijdrage Duo+ met €159.325,- als gevolg van autonome
kosten en brengt deze lasten ten laste van het resultaat 2017.

Wat is de juridische grondslag?
In verband met de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat deze
begrotingswijziging voor 31 december 2017 bekrachtigd is door het bestuur van Duo+
nadat de gemeenteraden van de Duo-gemeenten hun zienswijze gegeven hebben.

Wat is de voorgeschiedenis?
Het Dagelijks Bestuur van Duo+ heeft op 9 november jl. ingestemd met de rapportage 2e
en 3e kwartaal 2017 van Duo+. In deze rapportage worden ook een aantal zaken
financieel gerepareerd die al eerder waren afgesproken. Tevens worden een aantal
autonome kosten verdeeld.

Waarom dit raadsvoorstel?
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven.
Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1-1- 2017 tot en met 30-9-2017. Deze
rapportage wordt gecombineerd met de voortgangsrapportage van Duo+. Dit houdt in
dat naast de stuurinformatie ook de financiële gevolgen van de interne en externe
ontwikkelingen meegenomen zijn. De financiële gevolgen van deze rapportage die buiten
de invloedsfeer van Duo+ liggen maar ook de financiële gevolgen die voortkomen uit
gemaakte afspraken tussen Duo+ en de DUO-gemeenten zijn in deze rapportage
verwerkt en worden vertaald in een begrotingswijziging . De begrotingswijziging van
Duo+ wordt aan de Gemeenteraden van de Duo+ gemeenten om zienswijze voorgelegd.
Door middel van dit voorstel wordt de begrotingswijziging voor een zienswijze aan u
voorgelegd. Voor de rapportage 2e en 3e kwartaal 2017 wordt kortheidshalve verwezen
naar de bijgevoegde rapportage.
De bijdrage per gemeente en de begrotingswijziging treft u aan in bijlage 1 en 2 bij de
rapportage.

Wat gaan we doen?
In de rapportage wordt aangegeven dat Ouder-Amstel nog een bedrag van € 730.000
moet bijdragen aan de begroting van Duo+. Van dit bedrag zijn de meeste budgetten al
wel geraamd in de begroting van Ouder-Amstel, maar nog niet verrekend met Duo+.
In onderstaande overzicht is zichtbaar gemaakt welke lasten in 2017 nog niet zijn
opgenomen in de begroting van Ouder-Amstel.

Mutaties lasten Duo+ 2017

Extra lasten voor Ouder-Amstel

Piketvergoedingen, inhuur derden en reiskosten

119.166

Lagere materiele kosten ICT

-101.152

Hogere cao lasten (geraamd 188K; realisatie 194K)

6.406

Vaststellingsovereenkomst

65.716

Hogere accountantskosten

17.900

Onderzoekskosten

28.400

Divers

22.889

Totaal hogere lasten Duo+

159.325

De piketvergoeding betreft de afdeling communicatie. Dit zijn kosten die ook al in OuderAmstel werden gemaakt. De piketkosten zijn echter niet meegegaan in de
boedelscheiding. Dit gebeurt dus alsnog.
De kosten voor het woon-werkverkeer blijken hoger dan destijds ingeschat. Dit heeft te
maken met dat de werkelijke kosten van de gemeenten zijn overgegaan naar Duo+,
terwijl er toen veel extern waren, die dus geen reiskosten declareerden. Iedere vaste
aanstelling betekent dus extra reiskosten, hoewel dit macro gezien goedkoper is.
Reeds in de eerste kwartaalrapportage 2017 van Duo+ is aangegeven dat het bedrag
voor externe inhuur overschreden werd. Het is gelukt om deze kosten te verlagen.
Tegenover deze kosten staat een lagere uitgave voor ICT. Deze kosten betreffen inhuur
van derden en worden verrekend, zodat de totale kosten binnen de begroting van Duo+
worden gedekt.
In het kader van beëindiging van dienstverbanden van personeelsleden heeft de
accountant verplicht om een voorziening in het leven te roepen om mogelijke kosten te
dekken. Deze kosten staan als “vaststellingsovereenkomst” en waren onvoorzien bij de
begrotingsopstelling in april 2016.
Net als Ouder-Amstel heeft ook de accountant van Duo+ een veel hogere rekening
ingediend. Na een soortgelijk proces zijn dus ook hier onverwachte extra kosten.
De onderzoekskosten betreffen de kosten voor het bedrijfsplan, zoals dit in het voorjaar
door u is geaccordeerd en de daaropvolgende rafelrandendiscussie.
Het voorstel is om in te stemmen met deze extra lasten van €159.325,- en deze lasten
ten laste te brengen van het resultaat 2017. Voor een deel zitten de lasten al in de
begroting onder personeelskosten.
Afgelopen juni heeft de gemeenteraad besloten over de jaarrekening 2016 van DUO+.
Hierbij is besloten het resultaat over 2016 niet uit te keren aan de gemeente, maar dit
toe te voegen aan de reserves van Duo+. Dit besluit is tot op heden niet verwerkt en is
vooralsnog als vordering op Duo+ opgenomen. Deze vordering wordt in 2017 afgeboekt.

Wat is het maatschappelijke effect?
Niet van toepassing

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Het voorstel is om in te stemmen met de extra lasten van €159.325,- en deze lasten ten
laste te brengen van het resultaat 2017.
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De 2e rapportage 2017 Duo+ is ook besproken in het raadsledenplatform van 21
november. Vanuit het platform wordt gevraagd een overzicht aan te leveren van de
formatieve omvang van Duo+ en de in- en uitstroom gedurende de afgelopen periode.
Ook wordt gevraagd duidelijk te maken wat de consequenties zijn van de rapportage
voor de begrotingen van de individuele gemeenten.
Het platform concludeert dat de rapportage voldoende input bevat voor een zinvolle
discussie in de drie gemeenteraden.
Het bestuur van Duo+ wordt in kennis gesteld van uw besluitvorming.

Wat is het vervolg?
De begroting 2017 wordt bijgesteld.

Hoe monitoren en evalueren we?
De gemeenteraad wordt telkens op de hoogte gehouden van de rapportages van DUO+.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

de secretaris,

de burgemeester,

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017, nummer
2017/75,

BESLUIT :
Kennis te nemen van de rapportage tweede en derde kwartaal Duo+ en geen zienswijze
in te dienen ten aanzien van de voorgestelde begrotingswijziging Duo+;
De bijdrage Duo+ te verhogen met €159.325,- als gevolg van autonome kosten en deze
lasten ten laste van het resultaat 2017 te brengen.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

de plaatsvervangend voorzitter,

A.A. Swets

P.D.A.M. Koek-Baks

1 Def. Memo 2e rapportage bestuur 10112017 Q2Q3

Memo Bestuur
onderwerp
doel
datum overleg
agendapunt
van
namens
datum opstellen

2e rapportage 2017 van Duo+
voorlegging ter zienswijze
9 november 2017
[door secretaris invullen]
R.B.de Goot
Duo+
15 november 2017

1. Inleiding.
Hierbij leg ik u de 2e rapportage 2017 van Duo+ voor. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1-12017 tot en met 30-9-2017. Deze rapportage wordt gecombineerd met de voortgangsrapportage van Duo+.
Dit houdt in dat naast de stuurinformatie ook de financiële gevolgen van de interne en externe
ontwikkelingen meegenomen zijn. De financiële gevolgen van deze rapportage die buiten de invloedsfeer
van Duo+ liggen maar ook de financiële gevolgen die voortkomen uit gemaakte afspraken tussen Duo+ en
de DUO-gemeenten zijn in deze rapportage verwerkt en worden vertaald in een begrotingswijziging. In
verband met de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat deze begrotingswijziging voor 31 december
2017 bekrachtigd is door uw bestuur nadat de gemeenteraden van de Duo+ gemeenten hun zienswijze
gegeven hebben.
Evenals in de eerste kwartaalrapportage van 2017 wordt ook nu gerapporteerd via de drie voornaamste
uitgangspunten waarop de Duo+ organisatie moet sturen om de beoogde doelstellingen te halen: de K’s kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit.
2. Koers en richting
Duo+ heeft dit jaar grote stappen voorwaarts gemaakt. Er is meer grip op de organisatie en de sturing op de
middelen, zeker als dat afgezet wordt ten opzichte van het afgelopen jaar. In 2016 is uiteindelijk in de
tweede helft van het jaar fors bijgestuurd. Er was zowel incidenteel als structureel flink wat geld nodig (in
totaliteit ca. € 4.500.000, waarvan € 3.000.000 incidenteel) om de dienstverlening te kunnen waarborgen,
geld dat door de deelnemende gemeenten bijgepast is. Dat is dit jaar niet nodig. Er zijn dit jaar nog wel
overschrijdingen op inhuur van derden maar in de regel staat daar nu dekking tegenover. Verder heeft in
de afgelopen drie kwartalen het scherper stellen van de koers, het uitbreiden van de stuurmogelijkheden
op de organisatie van Duo+ en het op orde krijgen van de basis centraal gestaan. Ook heeft het beter
inregelen van de planning en control cyclus een hoge prioriteit gehad evenals het sterker positioneren van
de HRM-functie in de organisatie. In dat kader heeft het project “talent management” een hoge prioriteit
en wordt het op termijn gezien als een belangrijk thema voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.
Daarnaast is het bedrijfsplan ‘Daadkrachtig en Dichtbij’ van Duo+ in het tweede kwartaal 2017 door het
bestuurlijk besluitvormingsproces geleid. Vooruitlopend daarop was al een begin gemaakt met het
opzetten van een structurele opdrachtgever-opdrachtnemer overlegstructuur. Ook zijn er projecten gestart
om rafelranden in de organisatiestructuur op te lossen en om tot dienstverleningsovereenkomsten te
komen. Via het Directieberaad, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen en de directeur van Duo+,
wordt sturing gegeven aan deze ontwikkelingen.
3.a. Kwaliteit
Dit jaar zijn diverse projecten opgestart die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Duo+ en die moeten
borgen dat de dienstverlening van Duo+ stelselmatig verbeterd wordt. Dat zijn projecten binnen het
programma Slimmer Verbinden maar ook de projecten die opgestart zijn om de rafelranden (niet juist
belegde taken) te inventariseren en op te lossen en om de dienstverleningsovereenkomsten op te stellen.
Daarnaast is een start gemaakt met de implementatie van onderdelen van het bedrijfsplan.
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Binnen het programma Slimmer Verbinden zijn inmiddels flink wat ontwikkelingen te melden. Voor de
projecten BOR, harmonisatie Sociaal Domein en harmonisatie Burgerzaken zijn de via de Stichting Rijk
aanbestedingen afgerond. Het inrichten van de pakketten en bijbehorende werkprocessen is nu in volle
gang. Dit geldt ook voor de inrichting van het nieuwe financiële pakket dat de vier organisaties vanaf 1
januari 2018 ter beschikking zal staan. Ook de teams VTH zijn bezig met procesharmonisatie. Voor de
projecten binnen het programma Slimmer Verbinden zijn businesscases opgesteld. Daarin zijn voorlopige
resultaten opgenomen van de projecten. Ruwweg is berekend dat de investering binnen het programma
Slimmer Verbinden ad € 2.600.000, -- een voordeel kan gaan opleveren van structureel € 1.000.000, -- .
Maar zoals aangegeven is, is dit bedrag nog onder voorbehoud. Een bestemming van deze besparingen is
nog niet te geven onder meer omdat niet scherp is in welke begroting de besparing kan worden
gerealiseerd en Duo+ zelf nog niet beschikt over een meerjarig (ICT-)investeringsplan. Pas dan kan
beoordeeld worden of deze besparingen vrij kunnen vallen of weer benut moeten worden voor
herinvesteringen op ICT-gebied.
3.b. Kwetsbaarheid
De organisatie van Duo+ wordt minder kwetsbaar. In dat kader is de afgelopen maanden hoog ingezet op
het op orde krijgen van de administraties van Duo+. Volledige en betrouwbare administraties vormen een
absolute voorwaarde voor een goed functionerende organisatie. Daarnaast heeft het verbeteren van de
informatievoorziening binnen Duo+ een hoge prioriteit. Binnen het programma Slimmer Verbinden is een
project “sturingsinformatie” opgestart. Inmiddels komt de informatievoorziening steeds beter op gang.
De kwetsbaarheid van de Duo+ organisatie is ook verminderd omdat 25 vacatures inmiddels ingevuld zijn
en omdat het ziekteverzuim wat teruggelopen is namelijk van 6,62 % in het eerste kwartaal tot 6,18 % in
het derde kwartaal. De terugloop van het ziekteverzuim is echter nog niet groot genoeg. Vandaar dat in
samenwerking met de bedrijfsarts actief gestuurd wordt op het voorkomen nieuwe (werk gerelateerde)
ziektegevallen en het zo snel als mogelijk laten (re-)integreren van de zieke medewerkers. Ook wordt
gekeken waar binnen de organisatie de werkdruk hoog is en wat voor aanpak er nodig is om de werkdruk te
verlichten. Een minpunt is nog dat er veel facturen te laat betaald worden. Hoewel het betalingsmoraal
flink verbeterd is worden nog te veel facturen buiten de norm van 30 dagen betaald, namelijk 40 % van de
facturen. In verband hiermee is de begeleiding van de budgethouders geïntensiveerd
3.c. Kosten.
De grip op de financiën van Duo+ wordt steeds verder versterkt.
Er is inmiddels meer duidelijk over de huidige financiële situatie van Duo+, de uitputting van de budgetten
en de dekking van de kosten. Dat komt ook omdat eind september 2017 een kwartaalafsluiting gemaakt is.
In de 2e rapportage wordt een prognose gegeven van de kosten en opbrengsten voor 2017 en de dekking
van de kosten. Op onderdelen zijn kostenposten overschreden. Deze overschrijdingen zijn onder te
verdelen in overschrijdingen waarvoor directe dekking aan te wijzen is en overschrijdingen waarvoor nu
nog geen directe dekking te geven is. Ook is al rekening gehouden met extra kosten die de laatste maanden
nog gemaakt moeten worden voor de teams financiën en P en O. Bij financiën is nog niet voldoende
capaciteit beschikbaar voor de interne en verbijzonderde interne controles en het team P en O wordt
geconfronteerd met veel en langdurige ziektegevallen. Daarnaast zijn er ook onderschrijdingen te melden.
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de uitputting van de budgetten in relatie tot de begrote kosten is
evenals bij de vorige kwartaalrapportage het vizier gericht op de personeelskosten. Het merendeel van de
budgetten (zo’n 90%) van de Duo+ organisatie bestaat immers uit personeelskosten. Ook is bij deze
rapportage gekeken naar de budgetten van ICT. Aanvankelijk is gesteld is dat de ICT-budgetten
zelfregulerend zijn, of wel onderschrijdingen van budgetten en inverdieneffecten blijven binnen de ICTomgeving. Echter, gelet op de eerste prognoses van de uitputting van de budgetten binnen Duo+ bij de
vorige rapportage zijn de ICT-budgetten bij deze rapportage wel meegenomen.
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De uitputting van de budgetten van Duo+ worden voor een belangrijk deel beïnvloed door de inhuur van
derden. Er wordt ingehuurd om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Dat gebeurt
bij ziekte maar ook bij vacatures die moeilijk met vast personeel in te vullen zijn, bijvoorbeeld bij financiële
functies. Ook wil Duo+ een flexibele schil in stand houden om op termijn mee te kunnen bewegen bij het
inboeken van de (efficiency) voordelen die voortvloeien uit de opgelegde taakstelling. Naast de
overschrijding van de personeelskosten zijn er overschrijdingen te melden van de reiskosten, de
accountantskosten en de kosten van de piketdiensten. Van de piketdiensten zijn de budgetten van de
gemeenten nog niet overgeheveld naar Duo+.

4, Hoe nu verder
De Duo+ organisatie heeft tot nu toe een moeilijk jaar achter de rug. Maar de organisatie krijgt in
toenemende mate meer grip op de financiën maar ook op de verbetering van de kwaliteit en het
verminderen van de kwetsbaarheid. Het op orde hebben van de administraties maar ook de ondersteuning
van de organisatie met een slimme, doeltreffende en efficiënte ICT-omgeving zijn absolute voorwaarden
voor de verdere ontwikkeling van Duo+. Dit jaar zijn grote stappen gezet voor het op orde krijgen van de
basis. Echter, de ontwikkeling van de ICT-omgeving is nog in volle gang. De voorbereiding hierop duurt
echter langer dan voorzien. Er wordt nu gewerkt aan het opstellen van een meerjarig investeringsplan. In
de aanloop hiernaar toe zijn er wel budgetten beschikbaar gesteld voor deze investeringen maar deze zijn
nog niet geëffectueerd. Dat is bewust gedaan. Een meerjarig investeringsplan is een samenhangend geheel.
De ene investering hangt weer samen met een andere investering. Om dit slim in te plannen is nog gewacht
met een aantal partiele investeringen omdat nog niet goed overzien kon worden wat de samenhang is met
de rest. Dit betekent dat diverse investeringen die nu nog niet gedaan zijn op korte termijn wel uitgevoerd
zullen worden of dat er op korte termijn kosten gemaakt moeten worden voor de aanschaf van licenties
e.d. In verband met deze ontwikkelingen valt een deel van exploitatiebudget dat beschikbaar is voor de
kapitaallasten in 2017 ad € 500.000 vrij. Daarnaast is het hele jaar voorzichtig geopereerd binnen de ICTomgeving omdat het een eerste begroting is zonder historische gegevens. Zoals het er nu naar uitziet
resteert binnen de rest van het exploitatiebudget, naast het bedrag ad € 500.000, -- nog een bedrag ad €
130.000, of wel in 2017 wordt van de exploitatiebudgetten ICT naar schatting € 630.000, -- minder
uitgegeven dan begroot.
Het voordeel op de ICT kosten leidt tot een verwacht positief rekeningsaldo van € 195.000,--. Uiteindelijk
zal het werkelijke resultaat bij de jaarrekening 2017 van Duo+ gepresenteerd worden met daarbij een
bestemmingsvoorstel.
5. Bijdragen Duo+ gemeenten.
In de 2e rapportage zijn naast de (genoemde) ontwikkelingen binnen Duo+ ook de autonome
ontwikkelingen meegenomen zoals de gevolgen van de cao afspraken. Daarnaast zijn in de financiële
voortgangsrapportage nog kosten vermeld die Duo+ gemaakt heeft maar die nog niet op grond van de
gemaakte afspraken doorberekend zijn. Deze kosten hebben geen effect op het resultaat van Duo+ omdat
deze (meer)kosten nog niet begroot zijn. Het betreft de navolgende kosten:
-

Cao-verplichtingen
Advieskosten Seinstra van der Laar en het Berenschot
Gezamenlijke evenementen/Nieuwjaarsbijeenkomst ed.
De kosten voor de wijziging formatieplan flankerend beleid
Overheveling budget Interne Dienstverlening
Bijdrage in de kosten van pakket burgerzaken/soc. domein

€ 669.000
€ 112.000
€ 30.000
€ 77.000
€ 343.000
€ 375.000

Deze kosten zullen via de verdeling van de kosten en/of facturen bij de desbetreffende Duo+ gemeente in
rekening gebracht worden.
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CONCEPT-PLANNING P&C-DUO+ 2018
Financiële kadernota begroting 2019
De Kadernota van Duo+ bevat alleen autonome en wettelijke ontwikkelingen en de structurele doorwerking vanuit de voortgangsrapportages. Ontwikkelingen met betrekking tot verdeelsystematiek, talentmanagement
en dergelijke worden via afzonderlijke stukken aangeboden en ingepast in de P&C-cyclus van dat moment, eventueel door middel van een begrotingswijziging.
woensdag 22 november 2017
woensdag 29 november 2017
woensdag 6 december 2017
donderdag 7 december 2017
dinsdag 12 december 2017
vrijdag 15 december 2017
dinsdag 9 januari 2018
donderdag 1 februari 2018
donderdag 25 januari 2018
donderdag 11 januari 2018
woensdag 7 februari 2018

Directieberaad
Directieberaad
Duo+ Bestuur
Financieel strategisch Adviseurs
College van B&W
Financieel strategisch Adviseurs
Raadsledenplatform
Uithoorn
Diemen
Ouder-Amstel
Duo+ Bestuur

Behandelen 1e concept Kadernota 2019
Behandelen 2e concept Kadernota 2019 en naar bestuur
Vaststellen concept Kadernota 2019
Aanleveren Kadernota 2019 aan B&W
Behandelen concept Kadernota 2019
Aanleveren Kadernota 2019 aan raden/raadsledenplatform door college
Kadernota
Gemeenteraad – Zienswijze op Kadernota 2019
Gemeenteraad – Zienswijze op Kadernota 2019
Gemeenteraad – Zienswijze op Kadernota 2019
Zienswijzen gemeenten op concept Kadernota en vaststellen Kadernota 2019

Begroting 2019
De Begroting van Duo+ bevat alleen autonome en wettelijke ontwikkelingen en de structurele doorwerking vanuit de voortgangsrapportages conform kadernota. Ontwikkelingen met betrekking tot verdeelsystematiek,
talentmanagement en dergelijke worden via afzonderlijke stukken aangeboden en ingepast in de P&C-cyclus van dat moment eventueel door middele van een begrotingswijziging.
woensdag 3 januari 2018 Directieberaad
Behandelen 1e concept begroting 2019
woensdag 10 januari 2018 Directieberaad
Bespreken 2e concept begroting 2019 en naar bestuur
donderdag 18 januari 2018 Duo+ Bestuur
Vaststellen conceptbegroting 2019
donderdag 18 januari 2018 Financieel strategisch Adviseurs
Aanleveren conceptbegroting 2019 aan B&W
dinsdag 23 januari 2018 College van B&W
Behandelen conceptbegroting 2019
vrijdag 26 januari 2018 Financieel strategisch Adviseurs
Aanleveren begroting 2019 aan raden/raadsledenplatform door colleges
dinsdag 13 februari 2018 Raadsledenplatform
Conceptbegroting 2019
donderdag 8 maart 2018 Uithoorn
Gemeenteraad – Zienswijze op conceptbegroting 2019
donderdag 22 februari 2018 Diemen
Gemeenteraad – Zienswijze op conceptbegroting 2019
donderdag 8 maart 2018 Ouder-Amstel
Gemeenteraad – Zienswijze op conceptbegroting 2019
woensdag 14 maart 2018 Duo+ Bestuur
Zienswijzen gemeenten op conceptbegroting 2019
vrijdag 30 maart 2018 Regisseur P&C Duo+
Verzenden van begroting 2019 aan Provincie
woensdag 1 augustus 2018 Provincie
Uiterlijk aanlevering bij de Provincie 1 augustus 2018
Jaarrekening 2017
De jaarrekening van Duo+ wordt opgesteld inclusief de laatste begrotingswijziging vanuit de voortgangsrapportage 2017.
woensdag 14 maart 2018
woensdag 21 maart 2018
donderdag 29 maart 2018
donderdag 29 maart 2018
dinsdag 10 april 2018
vrijdag 13 april 2018
dinsdag 24 april 2018
donderdag 31 mei 2018
donderdag 31 mei 2018
donderdag 14 juni 2018
donderdag 28 juni 2018
vrijdag 29 juni 2018
zondag 15 juli 2018

Directieberaad
Directieberaad
Duo+ Bestuur
Financieel strategisch Adviseurs
College van B&W
Financieel strategisch Adviseurs
Raadsledenplatform
Uithoorn
Diemen
Ouder-Amstel
Duo+ Bestuur
Regisseur P&C Duo+
Provincie

Bespreken 1e concept jaarstukken 2017
Bespreken 2e concept jaarstukken 2017 en naar bestuur
Vaststellen concept jaarstukken 2017
Aanleveren jaarstukken 2017 aan B&W
Behandelen concept jaarstukken 2017
Aanleveren jaarstukken 2017 raden/raadsledenplatform door college
Jaarstukken 2017
Gemeenteraad – Zienswijze op jaarrekening 2017
Gemeenteraad – Zienswijze op jaarrekening 2017
Gemeenteraad – Zienswijze op jaarrekening 2017
Zienswijzen gemeenten en vaststellen jaarrekening 2017
Verzenden van jaarrekening 2017 aan Provincie
Uiterlijk aanlevering bij de Provincie 15 juli 2018

Voortgangsrapportages 2018
De 1e en 2e voortgangsrapportages zijn ter kennisname. De 3e voortgangsrapportage van Duo+ is besluitvormend om hiermee ook de begrotingsrechtmatigheid te kunnen waarborgen.
1e voortgangsrapportage 2018
woensdag 18 april 2018
woensdag 25 april 2018
donderdag 3 mei 2018
donderdag 3 mei 2018
dinsdag 8 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018

Directieberaad
Directieberaad
Duo+ Bestuur
Financieel strategisch Adviseurs
College van B&W
Financieel strategisch Adviseurs

Bespreken 1e concept voortgangsrapportage 2018
Bespreken 2e concept voortgangsrapportage 2018 naar bestuur
Vaststellen voortgangsrapportage 2018
Aanleveren voortgangsrapportage 2018 aan B&W ter info
Ter kennisname behandelen concept voortgangsrapportage 2018
ter info voortgangsrapportage 2018 raden door college

woensdag 18 juli 2018
woensdag 25 juli 2018
donderdag 2 augustus 2018
donderdag 2 augustus 2018
dinsdag 7 augustus 2018
vrijdag 10 augustus 2018

Directieberaad
Directieberaad
Duo+ Bestuur
Financieel strategisch Adviseurs
College van B&W
Financieel strategisch Adviseurs

Bespreken 1e concept voortgangsrapportage 2018
Bespreken 2e concept voortgangsrapportage 2018 naar bestuur
Vaststellen concept voortgangsrapportage 2018
Aanleveren voortgangsrapportage 2018 aan B&W
Ter kennisname behandelen concept voortgangsrapportage 2018
ter info voortgangsrapportage 2018 raden door college

woensdag 17 oktober 2018
woensdag 24 oktober 2018
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018
woensdag 7 november 2018
zaterdag 10 november 2018
woensdag 21 november 2018
donderdag 29 november 2018
donderdag 29 november 2018
donderdag 13 december 2018
dinsdag 18 december 2018

Directieberaad
Directieberaad
Duo+ Bestuur
Financieel strategisch Adviseurs
College van B&W
Financieel strategisch Adviseurs
Raadsledenplatform
Uithoorn
Diemen
Ouder-Amstel
Duo+ Bestuur

Bespreken 1e concept voortgangsrapportage 2018
Bespreken 2e concept voortgangsrapportage 2018 naar bestuur
Vaststellen concept voortgangsrapportage 2018
Aanleveren voortgangsrapportage 2018 aan B&W
Behandelen concept voortgangsrapportage 2018
Aanleveren voortgangsrapportage 2018 raden/raadsledenplatform door college
voortgangsrapportage 2018
Gemeenteraad – Zienswijze op voortgangsrapportage 2018
Gemeenteraad – Zienswijze op voortgangsrapportage 2018
Gemeenteraad – Zienswijze op voortgangsrapportage 2018
Zienswijzen gemeenten en vaststellen voortgangsrapportage 2018

2e voortgangsrapportage 2018

3e voortgangsrapportage 2018
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Inleiding
Hierbij presenteren wij de tweede rapportage 2017 van Duo+. Deze rapportage gaat over de periode 1-1-2017
tot en met 30-9-2017. Deze rapportage wordt gecombineerd met de voortgangsrapportage van Duo+. Dit
houdt in dat naast de stuurinformatie ook de financiële gevolgen van de interne en externe ontwikkelingen
meegenomen zijn. De financiële gevolgen van deze rapportage die buiten de invloedsfeer van Duo+ liggen
maar ook de financiële gevolgen de voortkomen uit gemaakte afspraken tussen Duo+ en de DUO-gemeenten
zijn in deze rapportage verwerkt en worden vertaald in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging
wordt vervolgens aan het bestuur van Duo+ maar ook aan de Gemeenteraden van de Duo+ gemeenten om
zienswijze voorgelegd. In verband met de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat deze
begrotingswijziging voor 31 december 2017 bekrachtigd is door het bestuur van Duo+.

Ontwikkelingen en activiteiten in het tweede en derde kwartaal
Duo+ is bezig met een doorontwikkeling. In de afgelopen drie kwartalen is veel geïnvesteerd in het op orde
brengen van de basisadministraties en het in control krijgen van de organisatie. De organisatie krijgt steeds
beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering. Dat blijkt ook uit het feit dat in de tweede helft van
2016 om de dienstverlening van Duo+ te kunnen waarborgen er zowel incidenteel als structureel nog veel geld
bijgepast is (totaal € 4.500.000, waarvan € 3.000.000 incidenteel) door de deelnemende gemeenten. Dit jaar
kent de uitputting van de budgetten een veel stabieler verloop. Hierdoor is de organisatie in staat om de
prognoses voor het jaar 2017 steeds scherper te stellen. Tevens is eind september 2017 een afsluiting gemaakt
van de administratie over de eerste drie kwartalen van dit jaar. Hierdoor is het inzicht in de kosten en de
dekking daarvan verbeterd en kan de jaarprognose beter ingeschat worden. Daarnaast is veel voortgang
geboekt met het opstellen van de Dienstverleningsovereenkomsten, het oplossen van de rafelranden en de
projecten in “Slimmer Verbinden. Deze ontwikkelingen laten zich nog niet, met uitzondering van Slimmer
Verbinden direct vertalen in cijfers maar deze zijn wel belangrijk voor de beheersing van Duo+.
De meeste tijd en energie van het tweede kwartaal is gaan zitten in de accountantscontroles van Duo+, de
gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Uithoorn. De gemeente Diemen heeft de accountantscontrole voor
het grootste gedeelte nog zelf voorbereid en begeleid. De controles, die ook voor een groot deel parallel
liepen, zijn heel erg intensief en van de kant van de accountants veeleisend geweest. Deze
accountantscontroles hebben uiteindelijk geleid tot twee goedkeurende verklaringen, namelijk voor Duo+ en
de gemeente Diemen en tot twee verklaringen met beperking voor de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel.
Ten aanzien van de accountantscontrole van Duo+ is inmiddels een evaluatie opgesteld. Deze evaluatie moet
ertoe leiden dat de accountantscontroles voor 2017 beter en efficiënter zullen verlopen. Een pijnpunt is echter
wel dat door de late en intensieve accountantscontroles dit jaar en het pas in oktober van dit jaar bekend
worden van de accountant van Duo+ laat begonnen is met de interne controles voor 2017. Deze
achterstanden hebben zonder twijfel weer impact op de accountantscontroles voor de jaarrekening 2017. De
capaciteit voor het begeleiden van deze controles binnen het team financiën is krap. Dit en het gegeven dat er
al forse achterstanden zijn en dat ook de implementatie van de applicatie K2Finance veel van de beschikbare
capaciteit opeist maakt het noodzakelijk dat er voor de voorbereiding en de begeleiding van de
accountantscontroles meer capaciteit ingeruimd moet worden. Een ander pijnpunt vormen de kosten van de
accountant van Duo+. Deze kosten zijn substantieel hoger (ruim € 70.000, --) dan de raming die in de begroting
2017 is opgenomen.
Tijdens het tweede kwartaal is ook een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de sturing van Duo+. De
managementopleiding van de teamleiders is afgerond. Tevens zijn vijf sleutel posities inmiddels ingevuld: P&O,
I&A (per 1-10-2017), Juridische Zaken/ Communicatie, Burgerzaken/KCC , Front Office Sociaal Domein (per 110-2017). Ook kon Duo+ in mei de nieuwe concern controller verwelkomen.
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Begin mei zijn gedurende 3 dagen door en voor de medewerkers van Duo+ de Pauwdagen georganiseerd. Dit
initiatief is ontstaan vanuit een groep medewerkers die er niet alleen voor wilde zorgen dat de trots op het
eigen werk weer terugkomt (‘trots als een pauw’), maar hierdoor was er ook de gelegenheid voor het
management om de doelstellingen voor de komende tijd met het personeel te bespreken. Bijna 2/3 van het
personeel bezocht één of meerdere van de workshops. De ambitie is om onderdelen van deze aanpak
gedurende het hele jaar aan te bieden en open te stellen voor belangstellenden van alle vier de organisaties.
In het vierde kwartaal wordt weer “een Pauwdag” georganiseerd.

Koers en richting
In de afgelopen drie kwartalen heeft het scherper stellen van de koers, het uitbreiden van de
stuurmogelijkheden op de organisatie van Duo+ en het op orde krijgen van de basis centraal gestaan. Ook
heeft het beter inregelen van de planning en control cyclus een hoge prioriteit gehad evenals het sterker
positioneren van de HRM-functie in de organisatie. In dat kader heeft het project “talent management” een
hoge prioriteit en wordt het op termijn gezien als een belangrijk thema voor de verdere ontwikkeling van de
organisatie.
Het afbouwen van de inhuur van derden heeft vanzelfsprekend ook een hoge prioriteit gehad. In de
rapportage over het eerste kwartaal is een overschrijding van de personeelskosten gemeld van ongeveer
€ 190.000, voornamelijk veroorzaakt door de (extra) kosten inhuur derden. Daarbij is ook aangegeven dat in
het tweede en derde kwartaal het verder afbouwen van de inzet van externe inhuur – die soms al jaren loopt –
met kracht doorgezet zou worden. Dat is ten dele gelukt. Er wordt voornamelijk ingehuurd op vacatures maar
ook bij ziekte. De organisatie wordt bij vacatures die moeilijk in te vullen zijn en bij ziekte steeds voor een
dilemma geplaatst. Of er wordt gekozen voor kostenreductie of er wordt gekozen voor het op peil houden van
de dienstverlening. Dergelijke keuzes zullen zo mogelijk, nu het inzicht in de financiën verbeterd is, voortaan
voorgelegd worden aan het bestuur van Duo+. Inmiddels zijn diverse vacatures ingevuld met vast personeel
waardoor afscheid genomen is van de nodige inhuur. Maar vooral bij ziekte is het in de regel moeilijk om aan
inhuur te ontkomen. Daar komt bij dat Duo+ op enkele sleutelposities langdurige zieken heeft.
Het bedrijfsplan ‘Daadkrachtig en Dichtbij’ van Duo+ is in het tweede kwartaal 2017 door het bestuurlijk
besluitvormingsproces geleid. Vooruitlopend daarop was al een begin gemaakt met het opzetten van een
structurele opdrachtgever-opdrachtnemer overlegstructuur. Ook zijn er projecten gestart om rafelranden in
de organisatiestructuur op te lossen en om tot dienstverleningsovereenkomsten te komen. Via het
Directieberaad, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen en de directeur van Duo+, wordt sturing gegeven
aan deze ontwikkelingen.
In de tussentijd is de dienstverlening, ondanks de druk van de accountantscontroles, doorgegaan waarbij de
prioriteit lag op het leveren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Binnen Duo+ wordt de
managementcyclus (plannen maken, uitvoeren, controleren en eventueel bijsturen) verder uitgebouwd om
grip te krijgen op de moeilijke afwegingen die dat met zich meebrengt. Gedurende deze cyclus worden de
opdrachtgevers uiteraard geraadpleegd.
De doelstelling is dat de kwartaalrapportages steeds verder verbeterd en uitgebouwd worden. De termijn die
daarvoor staat is tot medio 2018. Deze kwartaalrapportage geeft meer en gedetailleerde stuurinformatie ten
opzichte van de vorige rapportage. Hierdoor is het inzicht in de organisatie vergroot en de grip verstevigd.
Deze rapportage is echter nog niet volledig. Voor de volgende kwartaalrapportages wordt onderzocht welke
aanvullende (stuur) informatie de DUO-gemeenten in deze rapportage opgenomen willen zien. Deze uitvraag
wordt een belangrijk onderwerp in het project “stuurinformatie” binnen het programma “Slimmer Verbinden”.

Samenvatting
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Samengevat kan gesteld worden dat Duo+ steeds meer inzicht en grip krijgt op de financiën en de
bedrijfsvoering, dat binnen Duo+ en vaak in actieve samenwerking met de gemeentelijke organisatie veel
projecten opgestart zijn, dat de accountantscontroles een enorme impact hebben gehad op gehele organisatie
en dat het programma Slimmer Verbinden de organisatie steeds beter gaat ondersteunen.

De drie k’s
Evenals in de eerste kwartaalrapportage van 2017 wordt ook nu gerapporteerd via de drie voornaamste
uitgangspunten waarop de Duo+ organisatie moet sturen om de beoogde doelstellingen te halen: de K’s kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit. Bij ieder onderdeel is via een kleur aangegeven wat de stand van zaken is:

Rood
Oranje
Groen

Kwaliteit onvoldoende, urgentie voor de korte termijn
Kwaliteit niet voldoende maar ook niet onvoldoende. Aandacht gevraagd op de
middellange termijn
Kwaliteit voldoende

Kwaliteit
1.

kwaliteit

Doelstelling
Een doelstelling van Duo+ is vanzelfsprekend dat de dienstverlening optimaal en kwalitatief hoogwaardig is. De
ambitie is om de kwaliteit van de dienstverlening stap voor stap te verbeteren.

Stand van zaken
Het tweede en derde kwartaal hebben in belangrijke mate in het teken gestaan van het Bedrijfsplan
“Daadkrachtig en dichtbij”. Het besluitvormingsproces was ingewikkeld, niet alleen vanwege de cruciale en
soms ingewikkelde inhoud, maar met name vanwege de verschillende rollen die de 8 (!) besluitvormende
organen in deze hadden namelijk 3 Gemeenteraden, 3 Colleges van B&W, het Algemeen Bestuur van Duo+ en
het Dagelijks Bestuur van Duo+. Net na 1 juli werd het proces met goed resultaat afgerond.
Vooruitlopend op de besluitvorming was er in het eerste kwartaal al een start gemaakt met de implementatie
van onderdelen van het bedrijfsplan. In het tweede en derde kwartaal is daarmee doorgegaan. Naast het
tweewekelijkse directieberaad (van de vier secretarissen) is nu ook de nieuwe opdrachtgever-opdrachtnemeroverlegstructuur geïmplementeerd, waarin het operationele management van de vier betrokken organisaties
elk kwartaal een sturingsoverleg heeft over elk van de uitvoeringsdomeinen binnen Duo+.
Ook zijn er projecten van start gegaan om de zogenaamde rafelranden (niet juist belegde taken) die zijn
ontstaan tijdens de opstart van Duo+ te inventariseren en op te lossen. Daarnaast worden ook de eerste
versies van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) voor het jaar 2018 in gezamenlijkheid projectmatig
ontwikkeld. Als onderdeel van dit laatste project zijn twee pilots afgerond: voor Financiën en Communicatie is
versneld een DVO voor 2017 opgesteld, die begin september 2017 is opgeleverd.
Dit zijn allemaal belangrijke ontwikkelingen en ingrediënten die op termijn moeten borgen dat de
dienstverlening van Duo+ op een duidelijke en fundamentele structuur kan steunen, een voorwaarde om de
kwalitatieve dienstverlening te verbeteren.

Programma Slimmer Verbinden
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Om tot een versnelling van die ontwikkeling te komen wordt er tenslotte stevig ingezet op harmonisatie van
de werkprocessen. Daarvoor is binnen de DUO-gemeenten het programma “slimmer verbinden” opgestart.
Daar zijn inmiddels flink wat ontwikkelingen te melden.
Voor de projecten BOR, harmonisatie Sociaal Domein en harmonisatie Burgerzaken zijn de via de Stichting Rijk
aanbestedingen afgerond. Het inrichten van de pakketten en bijbehorende werkprocessen is nu in volle gang.
Dit geldt ook voor de inrichting van het nieuwe financiële pakket dat de vier organisaties vanaf 1 januari 2018
ter beschikking zal staan. Ook de teams VTH zijn bezig met procesharmonisatie en het terugbrengen van het
op drie verschillende manieren ingerichte pakket naar het op één eenduidige manier inrichten.
Het project doorontwikkeling Zaakgericht Werken bereikt nu de afronding.
Het project Harmonisatie van de mappenstructuur wordt afgerond. Dit is het eerste van drie met elkaar
samenhangende projecten om alle werkplekken te harmoniseren. Tevens is een project opgestart voor het
reduceren van het aantal applicaties die binnen de DUO-organisaties operationeel zijn.
De projecten die binnen het programma Slimmer Verbinden opgestart worden, worden voorzien van een
businesscase. In de businesscase wordt aangegeven wat de investering is, de jaarlijkse kosten maar ook de
kostenreductie op grond van de fte’s en overige exploitatiekosten die op termijn bespaard kunnen worden. De
verwachting is dat in 2018 al een besparing gerealiseerd zal worden op zowel licentie kosten als fte’s. De
hoogte van deze besparingen zijn nog niet exact weer te geven. Ruwweg is berekend dat de investeringen
binnen het programma Slimmer Verbinden ad € 2.260.000 een structureel voordeel kunnen opleveren van
€ 1.000.000, --.
Deze besparingen kunnen deels binnen de exploitatie van Duo+ vallen maar ook deels binnen de exploitatie
van de Duo+ gemeenten. Ook moet open gehouden worden dat de besparing op ICT weer ingezet kan worden
voor (her)investeringen binnen dit domein. Een keuze hierin is nog moeilijk te maken temeer omdat Duo+ nog
niet beschikt over een meerjarig investeringsplan.
Het beter benutten van alle voor ons beschikbare digitale hulpmiddelen is onderwerp van 2 pilots geweest
waarvan de uitkomsten verwerkt gaan worden in een overkoepelend project “Adoptie Digitaal Werken”.
Hiervoor en voor een aantal andere projecten wordt nog gewerkt aan de projectplannen.

Kwetsbaarheid
2.

kwetsbaarheid

Doelstelling
Een van de belangrijkste doelen van Duo+ is dat de organisatie door moet groeien naar een stabiele en
robuuste organisatie. Een betrouwbare organisatie die in staat is om structureel de DUO-gemeenten te
voorzien van een kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening. Dit betekent dat het fundament waarop de
organisatie staat stevig moet zijn. Een fundament waarop doorgebouwd kan worden en waarin
kwetsbaarheden beperkt zijn en risico’s actief worden gemanaged.

Stand van zaken
De financiële en personeelsadministraties vormen een belangrijk fundament voor een betrouwbare en volledig
dienstverlening. Het geheel op orde krijgen van deze administraties heeft de afgelopen kwartalen binnen
Duo+ de hoogste prioriteit gehad en inmiddels zijn door de teams financiën en personeelszaken acties uitgezet
voor het nog beter op orde krijgen van deze administraties. In deze plannen wordt ingegaan op het
herstructureren van de processen en het herpositioneren van personeel. De informatievoorziening binnen
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Duo+ komt ook steeds beter op gang. Dat geldt voor zowel de hoeveelheid van de gegevens maar ook de
betrouwbaarheid.
Binnen het Programma Slimmer Verbinden is een project “sturingsinformatie” actief en de verwachting is dat
in de loop van het 4e kwartaal de informatievoorziening nog verder verbeterd wordt.
De kwetsbaarheid van de Duo+ organisatie is het afgelopen drie kwart jaar verminderd omdat 25 vacatures
inmiddels ingevuld zijn.
Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal teruggelopen van 6,62 % over het eerste kwartaal tot 5,97% over
het tweede kwartaal. Tot en met de maand augustus is het ziekteverzuim in het 3e kwartaal weer licht
gestegen namelijk tot 6,18. In deze cijfers is het langdurig ziekteverzuim niet meegenomen. Dit percentage is
relatief hoog als bedacht wordt dat het landelijk gemiddelde van het ziekteverzuim ongeveer 5 % is exclusief
langdurig zieken en exclusief zwangerschapsverlof (bron A en O fonds). Maar binnen Duo+ wordt al geruime
tijd, in samenwerking met de bedrijfsarts, actief gestuurd op het voorkomen nieuwe (werk gerelateerde)
ziektegevallen en het zo snel als mogelijk later (re-)integreren van de zieke medewerkers. Ook wordt gekeken
waar binnen de organisatie de werkdruk hoog is en wat voor aanpak er nodig is en de werkdruk te verlichten.
Het actief invullen van bestaande vacatures is een onderdeel daarvan. De aanpak begint wel zijn vruchten af te
werpen maar het ziekteverzuim verdient nog wel de nodige aandacht. Zeker gelet op de ontwikkelingen
binnen de teams financiën en P en O. Binnen deze teams is de werkdruk erg hoog. Dat begint zijn weerslag te
krijgen op het personeel.
Tenslotte is gebleken dat nog steeds een groot aantal facturen te laat wordt betaald. De betalingsmoraal is de
afgelopen kwartalen flink gestegen. Steeds meer facturen worden binnen de norm van 30 dagen betaald.
Desondanks is het percentage facturen dat te laat betaald wordt nog te hoog. Namelijk 40 % van de nu nog
openstaande facturen is al over de betaaltermijn van 30 dagen heen.
Technisch gezien is het financiële systeem op orde. Ook zijn er geen achterstanden in de verwerking. De
oorzaken van de late betaling van de facturen zijn onderzocht en gebleken is dat de facturen te lang bij de
budgethouders blijven circuleren. Dit kan te maken hebben met de hoge werkdruk, het feit dat budgetten
soms gewijzigd of omgehangen worden zonder dat de budgethouders daar voldoende in meegenomen
worden en/of de onbekendheid met het systeem. Ook is bij de budgethouders niet altijd goed inzicht in de
beschikbare budgetten. Dit ondanks de gegeven voorlichting en de handleidingen die in het systeem aanwezig
zijn. De begeleiding van de budgethouders is de afgelopen maanden geïntensiveerd en dat zal zo nodig nog
verder aangezet worden.

Kosten
3.

Kosten

Werkwijze
De grip op de financiën van Duo+ wordt steeds verder versterkt.
Er is inmiddels meer duidelijk over de huidige financiële situatie van Duo+, de uitputting van de budgetten en
de dekking van de kosten. Dat komt ook omdat eind september 2017 een kwartaalafsluiting gemaakt is.
In deze rapportage wordt een prognose gegeven van de kosten en opbrengsten voor 2017 en de dekking van
de kosten. Op onderdelen zijn kosten overschreden. Deze overschrijdingen zijn onder te verdelen in
overschrijdingen waarvoor directe dekking aan te wijzen is en overschrijdingen waarvoor nu nog geen directe
dekking te geven is. Daarnaast zijn er ook onderschrijdingen te melden.
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Om een goed beeld te kunnen krijgen van de uitputting van de budgetten in relatie tot de begrote kosten is
evenals bij de vorige kwartaalrapportage het vizier gericht op de personeelskosten. Het merendeel van de
budgetten (zo’n 90%) van de Duo+ organisatie bestaat immers uit personeelskosten. Dat heeft de grootste
impact. In aanvulling daarop is voor deze rapportage ook gekeken naar de overige budgetten en in hoeverre
daar grote afwijkingen in zitten. Ook is bij deze rapportage gekeken naar de budgetten van ICT. Aanvankelijk is
gesteld is dat de ICT-budgetten zelfregulerend zijn, of wel onderschrijdingen van budgetten en
inverdieneffecten blijven binnen de ICT-omgeving. Echter, gelet op de eerste prognoses van de uitputting van
de budgetten binnen Duo+ bij de vorige rapportage zijn de ICT-budgetten bij deze rapportage wel
meegenomen. Naast de genoemde ontwikkelingen is binnen Duo+ ook een project opgestart om de
verdeelsleutel voor de Duo+ gemeenten te evalueren. De verwachting is dat de eerste resultaten van deze
projectgroep in de eerste helft van 2018 aan de Duo+ gemeenten voorgelegd worden.

Stand van zaken
Vacatures/inhuur
Duo+ heeft per 1 oktober 2017 5 vacatures open staan en 2 vacatures zitten nog in de planning. In het eerste
kwartaal zijn 16 vacatures ingevuld zijn en in het tweede en derde kwartaal 13. Bij Duo+ zijn in het 3e kwartaal
12 van de 298,3 formatieplaatsen nog niet (structureel) ingevuld.
Op deze openstaande formatieplaatsen wordt regelmatig ingehuurd. Dit om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen waarborgen maar ook omdat bepaalde functies slechts tijdelijk opengesteld zijn.
Daarnaast leert de ervaring dat er vacatures zijn die moeilijk in te vullen zijn (bijv. financiële functies). Ook wil
Duo+ een flexibele schil in stand houden om op termijn mee te kunnen bewegen bij het inboeken van de
(efficiency) voordelen die voortvloeien uit de afgesproken taakstelling.
Langdurig zieken/inhuur en overige kosten
Binnen Duo+ leiden de navolgende kosten tot meerkosten binnen de budgetten. Van deze budgetten is de
dekking gedeeltelijk bestuurlijk afgedekt en/of moeten nog budgetten nog overgeheveld worden vanuit de
Duo+ gemeenten naar Duo+.
- Kosten inhuur derden
€ 1.335.000
Af ziektebudget
€
380.000
Overschrijding inhuur
€ 955.000
- Piket vergoeding
€ 62.000
- Reiskosten
€ 112.000
- Accountantskosten
€ 80.000
- Kosten vaststellingsovereenkomst
€ 182.000
€ 1.391.000
-

8

De kosten van inhuur zijn in de regel hoger dan de (vacature) ruimte die daarvoor beschikbaar is.
Daarnaast wordt er ook ingehuurd bij ziekte van personeel. Dit leidt tot meerkosten. Binnen Duo+ is
weliswaar voor ziek personeel een budget beschikbaar (€ 380.000, --) maar dit is niet voldoende. Dit
wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door langdurige zieken (zes medewerkers) die al ziek
overgekomen zijn vanuit de DUO-gemeenten
De prognose is dat de kosten van inhuur dit jaar een overschrijding te zien geven van € 955.000, -verdeeld over de programma’s van Duo+
Een deel van deze overschrijding is veroorzaakt door de prestaties die door Duo+ geleverd zijn in het
kader van het werkplan sociaal domein. Dit werkplan betreft een afspraak tussen de gemeenten
Uithoorn en Ouder-Amstel over de extra inzet van personeel voor het sociaal domein. Toegezegd is
dat deze gemeenten voor de extra inzet van personeel voor het sociaal domein een bedrag ad
594.870, -- vergoeden. Daarnaast is de functie van teamleider van het team I en A ingehuurd. Deze

-

-

-

-

inhuur heeft plaatsgevonden op basis van een toezegging van de directie Duo+ in december 2016 en is
ook al bestuurlijk afgehecht. Deze toezegging, die gedaan is omdat het een sleutelpositie betreft, is
nog niet technisch verwerkt waardoor de dekking van deze kosten ad 108.000 nog niet geëffectueerd
is. Het bedrag ad € 108.000, -- wordt meegenomen in de verdeling van de kosten tussen de DUOgemeenten op grond van de gangbare verdeling.
De piketdiensten worden door de Duo+ uitgevoerd maar de budgetten van de DUO-gemeenten zijn
niet overgeheveld naar Duo+. Via deze rapportage wordt dat geeffectueerd. De kosten worden via de
reguliere verdeling van de kosten ten laste van de DUO-gemeenten gebracht.
De prognose is dat de reiskosten binnen Duo+ met € 112.000, -- overschreden zullen worden. De
overschrijdingen op de reiskosten zijn ontstaan doordat inhuur omgezet is in vaste formatie. Er zijn
over het eerste half jaar 29 vacatures ingevuld. De ervaring leert ook dat de nieuwe medewerkers in
de regel verder weg wonen van het werk. Door het invullen van de vacatures is zijn ook de zakelijke
kilometers toegenomen.
De accountantskosten zijn in 2017 met € 80.000 overschreden. Dat komt enerzijds door de hogere
accountantskosten voor de controle van 2016 en anderzijds door de hogere accountantskosten voor
2017 als gevolg van de aanbesteding. De aanbesteding is bestuurlijk afgehecht. Vandaar dat ervan uit
gegaan wordt dat de meerkosten die voorvloeien uit de aanbesteding door de Duo+ gemeenten
gedragen worden. Voor 2017 wordt uitgegaan van de helft van de meerkosten of wel € 10.000, -Structureel bedragen de meerkosten € 20.000, -- per jaar.
In 2017 is een vaststellingovereenkomst opgesteld met een medewerker van Duo+. Voor de financiële
consequenties van deze vaststellingsovereenkomst moet een voorziening getroffen worden. De
vaststellingsovereenkomst is door het bestuur van Duo+ vastgesteld en de bijdrage aan de voorziening
ad 182.000, -- wordt aan de DUO-gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn doorbelast op grond van de
reguliere verdeling.

De dekking van de kosten
In de loop van het jaar 2017 zijn nadere afspraken gemaakt over diverse kosten die op Duo+ drukken. Deze
moeten nog geëffectueerd worden en dus óf vanuit de gemeenten nog overgeheveld moeten worden naar
Duo+ óf waarvan bestuurlijk afgehecht is dat deze kosten vergoed zullen worden door de DUO-gemeenten (zie
voor de toelichting “langdurig zieken” en “overige kosten”)
Het betreft de dekking van de volgende kosten
- Piketvergoeding
€ 62.000 (reguliere verdeling)
- Accountantskosten
€ 10.000 (reguliere verdeling)
- Voorziening vaststellingsovereenkomst
€ 182.000 (facturen voor OA en Uithoorn)
- Werkplan sociaal domein
€ 594.000 (facturen voor OA en Uithoorn)
- Inhuur personeel I en A
€ 108.000 (reguliere verdeling)
€ 956.000
Budgetten I en A
Bij de vorige rapportage zijn de materiele kosten van I en A niet meegenomen. Aanvankelijk is gesteld is dat de
ICT-budgetten zelfregulerend zijn, of wel de onderschrijdingen van budgetten en de inverdieneffecten blijven
binnen de ICT-omgeving. De prognoses bij de eerste rapportage waren voor Duo+ niet gunstig. Binnen Duo+ is
gekeken welke maatregelen getroffen konden worden om de negatieve prognoses om te buigen. In verband
hiermee is de uitputting van ICT-budgetten bij deze rapportage wel meegenomen. Geconstateerd is dat binnen
de exploitatie van het team I en A een bedrag van €500.000 gebudgetteerd is, deels voor de aanschaf van
kapitaalgoederen en deels ter dekking van de kapitaallasten van de kapitaalgoederen die overgedragen
zouden worden aan Duo+. De kapitaalgoederen worden dit jaar niet aangeschaft. Bovendien dienen deze
kosten niet op deze wijze binnen de exploitatie verantwoord te worden. Deze uitgaven komen in de exploitatie
op termijn terug maar dan in de vorm van kapitaallasten. Daarnaast zijn de kapitaallasten voor Duo+ ook lager
omdat de waarde van de overdragen kapitaalgoederen lager is dan waarmee aan de voorkant rekening
gehouden Het bedrag ad € 500.000, -- komt hiermee vrij te vallen. Daarnaast is binnen de rest van de
exploitatie van I en A wat marge gehouden. Het betreft een eerste begroting zonder een historische achter9

vang. Vandaar dat het hele jaar voorzichtig geopereerd is. Zoals het er nu naar uitziet resteert binnen de
exploitatie naast het bedrag ad € 500.000, -- nog een bedrag ad € 130.000,-- of wel in totaliteit een bedrag van
€ 630.000,-- .
In totaliteit ontstaat na extrapolatie richting het einde van het jaar nu het volgende beeld.
Hogere kosten Duo+
1.391.000
Af: Dekking vanuit gemaakts afspraken met de Duo gemeenten
Exploitatieresultaat I en A

Voorlopig voordelig saldo

€ 956.000
€ 630.000
€ 1.586.000
195.000

Fiscaliteit
Voor de huisvesting van Duo+ vindt thans geen onderlinge verrekening plaats. Met andere woorden, de
huisvesting van Duo+ is om niet. Dit is fiscaal gezien niet gunstig voor de DUO-gemeenten, omdat de BTW voor
de huisvesting hierdoor niet meer compensabel is. Op dit moment wordt onderzocht of het (fiscaal) gunstiger
is om huur in rekening te brengen. Dat zal tevens de transparantie bevorderen.
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Tot Slot
De verdere uitwerking van de financiële gegevens is opgenomen in de financiële voortgangsrapportage. Hierin
zijn naast de (genoemde) ontwikkelingen binnen Duo+ ook de autonome ontwikkelingen meegenomen zoals
de gevolgen van de cao afspraken. Daarnaast zijn in de financiële voortgangsrapportage nog kosten vermeld
die Duo+ gemaakt heeft maar die nog niet op grond van de gemaakte afspraken doorberekend zijn. Het
betreft:
-

Cao ontwikkelingen
Advieskosten Seinstra van der Laar en het Berenschot
Gezamenlijke evenementen/Nieuwjaarsbijeenkomst ed.
De kosten voor de wijziging formatieplan flankerend beleid
Overheveling budget Interne Dienstverlening
Bijdrage in de kosten van pakket burgerzaken/soc. domein

€
€
€
€
€
€

669.000
112.000
30.000
77.000
343.000
375.000

- Over de kosten van Seinstra van der Laar, Berenschot en nieuwjaarsbijeenkomsten zijn afspraken
gemaakt dat deze kosten gelijkelijk over de DUO-gemeenten verdeeld worden.
- Afgesproken is dat de kosten van de gezamenlijke evenementen en de nieuwjaarsbijeenkomst
doorberekend zullen worden.
- Met de gemeente Uithoorn is tot een akkoord gekomen (deze is ook bestuurlijk afgehecht) dat Duo+
jaarlijks een bedrag van € 77.000, -- kan declareren ter dekking van deze kosten
- Het ID-budget betreft kosten voor abonnementen, representatie e.d. De desbetreffende budgetten
moeten nog worden overgedragen aan Duo+. De kosten worden volgens de verdeelsleutel in rekening
gebracht bij Uithoorn en Ouder-Amstel.
- De kosten van € 375.000 van het pakket burgerzaken/sociaal domein wordt volgens gemaakte afspraken
doorbelast aan de Duo+ gemeenten.
In de financiële voortgangsrapportage is ook een verdeling gemaakt van de overschrijdingen per programma
en de stand van zaken rond het programma Slimmer Verbinden. Tevens is aangegeven wat de bijdrage per
gemeente is als gevolg van deze rapportage.
Structurele doorwerking van de kosten.
Een deel van de overschrijdingen van de kosten heeft, zoals het er nu naar uitziet, een structureel karakter.
Hieronder staan de overschrijdingen vermeld. Bij deze overschrijdingen is de inschatting aangegeven of de
hand van de huidige stand van zaken deze incidenteel of structureel zijn.
Inhuur derden
Piketkosten
Inhuur functioneel beheerder Sociaal Domein
Vaststellingsovereenkomsten personeel (nettobedrag)
Bijdrage in de kosten van pakket burgerzaken/Soc. Domein
Kosten ICT (aflopend ivm ideaalcomplex) onderschrijding
Kosten ICT-onderschrijding

855.000 incidenteel
20.000 incidenteel
108.000 incidenteel
182.000 incidenteel
375.000 incidenteel
500.000 incidenteel
130.000 incidenteel

Reiskosten
Piketkosten
Accountantskosten
Overheveling budgetten abonnementen enz.
Kosten formatieplan flankerend beleid (Uithoorn)

112.000 structureel
42.000 structureel
20.000 structureel
342.000 structureel
77.000 structureel
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De structurele kosten en de daaruit voortvloeiende bijdragen van de DUO-gemeenten worden meegenomen in
de eerste kwartaalrapportage 2018 en vervolgens via de eerste begrotingswijziging 2018 structureel verwerkt
in de begroting 2018 van de Duo+.
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Financiële voortgangsrapportage
In dit financiële deel wordt ingegaan op de mutaties binnen de begroting van Duo+ en de effecten in de
bijdragen van de gemeenten. Er wordt ingegaan op de volgende ontwikkelingen:
Budgetten die invloed hebben op de bijdrage aan Duo+
•
•
•
•
•
•

Personeel cao-ontwikkeling
Inhuur personeel van derden
Sociaal Domein
Slimmer Verbinden
Frictiekosten
Accountantskosten

Welke budgetten kunnen budgettair neutraal nog overgedragen worden en/of afzonderlijk doorberekend
• Kosten Seinstra vd Laar en Berenschot
• Dienstverlening Facilitair
• Werkplan Sociaal Domein
• Wijzing in formatieplan irt flankerend beleid Uithoorn
• Bijdragen vanuit de DUO-organisaties voor het pakket Burgerzaken/Sociaal Domein
Welke budgetten worden er onttrokken aan de reserve
• Voortgang projecten Slimmer Verbinden
• Archief werkzaamheden vanuit resultaat 2016
• De kosten voor opleidingen en cultuur vanuit 2016
Risico’s op lange en korte termijn
In bijlage 1 zijn de incidentele en de structurele effecten opgenomen inclusief de effecten per gemeente.
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Budgetten die invloed hebben op de bijdrage aan Duo+
Personele ontwikkelingen binnen Duo+
In dit hoofdstuk worden alle autonome ontwikkelingen meegenomen die effect hebben op de budgetten van
Duo+.

Cao-ontwikkeling 2017
In de meerjarenbegroting 2018-2021 van Duo+ is rekening gehouden met een loonstijging van 1,6%, pensioenen IKB-ontwikkelingen. Inmiddels zijn de bonden en de werkgevers tot een principeakkoord gekomen over een
nieuwe cao. In dit akkoord is opgenomen dat de lonen per 1 augustus 2017 structureel stijgen met circa 1 % en
per 1 januari 2018 wederom structureel met 1,5%. Het gevolg hiervan is dat de pensioenpremie stijgt.
Naast de loonstijging is in het akkoord ook afgesproken dat het individueel keuzebudget (IKB) per 1 december
2017 structureel met 0,5% stijgt en per 1 augustus 2018 nogmaals structureel met 0,25% stijgt.
Personeelslasten (x € 1.000)
1. Begroting 2017-2021
2. Loonontwikkeling
3. IKB
4. Pensioen
5. Effect cao-akkoord (2+3+4)
6. Personeelslasten (1+5)

2017
18.827
79
271
319
669
19.496

2018
19.707
170
3
124
297
2.004

2019
19.299
169
3
119
291
19.950

2020
19.227
169
3
118
290
19.517

2021
19.227
169
3
118
290
19.517

Uit de tabel Personeelslasten blijkt dat het effect van 2017 ten opzichte van 2018-2021 groter is. Dit is het
gevolg van het feit dat in de begroting 2018 en verder al rekening is gehouden met 1,6% loonstijging,
ontwikkeling pensioenpremie en eerdere IKB-afspraken. Denk hierbij aan de € 500 per medewerker en de 14
verlofuren die verplicht zijn omgezet naar loon.
In de tabel hierna zijn de hiervoor genoemde financiële effecten naar de verschillende programma’s
verdeeld. Hierbij is tevens rekening gehouden met de personele verschuiving van Buurt naar Burger. De laatste
verschuiving gebeurt budgettair neutraal door de percentages aan te passen.
Verschuiving personeel van Burger naar Buurt, Cao/pensioen/ikb en vaststellingsovereenkomst (bedragen
in € 1)
OuderProgramma
Totaal Diemen
Uithoorn
Amstel
1. Bedrijfsvoering CAO ed.
304.000
103.056
70.832
130.112
2. Burger verschuiving personeel VTH naar Buurt

-1.234.935

3. Buurt verschuiving personeel VTH van Burger

1.234.935

4. Burger CAO ed

159.895

56.123

103.772

5. Buurt CAO ed

205.105

67.451

137.654

Totaal

669.000

194.406

371.538

14

103.056

Inhuur prognose 2017 financieel vertaald (incidenteel)
De prognose voor de inhuur is hieronder per programma in beeld gebracht, waarbij een prognose is gemaakt
voor het resterende jaar. Op basis van deze prognose zal er een overschrijding plaatsvinden in het programma
Bedrijfsvoering en het programma Burger (zie onderstaande tabel). Daarnaast is mogelijk in het vierde
kwartaal 2017 nog extra inhuur te verwachten in verband met de hoge werkdruk bij de teams financiën en P
en O

omschrijving

Vacatureruimte
en
Werkelijk
advieskosten
inhuur

Programma Bedrijfsvoering

Werkelijk Prognose
adviesvd rest van
kosten
het jaar

bedrag
Restant

1.753.949

1.489.953

196.304

324.316

-256.624

Programma Burger

807.897

1.052.522

0

352.891

-597.516

Programma Buurt

28.198

19.211

0

8.987

0

2.590.044

2.561.686

196.304

686.194

-854.140

Totaal

De kosten voor het programma Burger kunnen gedekt worden uit de onttrekking van de reserve Burger en het
“werkplan sociaal domein”.
Naast de overschrijding op inhuur is er ook een overschrijding op de reiskosten van € 112.000. Dit als gevolg
van hogere kosten woon- werkverkeer.
De overschrijding van de inhuur binnen het programma Bedrijfsvoering wordt veroorzaakt door:
• De eerdere toezegging van de directie met betrekking tot de inhuur team I&A € 108.000. Deze
toezegging is bestuurlijk afgedekt.;
• Langdurig zieken die niet meer gedekt kunnen worden uit de post ziekteverzuim € 270.000.
De toezegging (€ 108.000) wordt nu meegenomen bij deze voortgangsrapportage en zal zich vertalen in een
hogere bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. De meerkosten met betrekking tot het hoger
ziekteverzuim worden nu (nog) niet meegenomen in de wijziging van de begroting 2017.
Toezegging inhuur I&A(x € 1.)
Programma Bedrijfsvoering
Totaal

108.000
108.000

Sociaal Domein - werkplan € 594.870 (incidenteel)
Om het sociaal domein verder vorm te geven binnen de DUO-gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en Duo+ is
vorig jaar het werkplan sociaal domein opgesteld. Omdat de middelen vanuit het werkplan laat beschikbaar
zijn gesteld heeft de start pas in 2017 plaatsgevonden. Thans wordt zeer hard gewerkt om in te lopen, en dit
lukt ook waardoor de middelen van zowel 2016 als 2017 nodig zijn om de kosten te dekken.
Werkplan Sociaal domein (x € 1)
Programma Burger
Totaal
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594.870
594.870

Slimmer Verbinden (onttrekking uit reserve)
Voor het jaar 2017 wordt verzocht de onderstaande middelen (€ 1052.000) vanuit de reserve beschikbaar te
stellen. Deze passen binnen de middelen die eind 2016 aan de reserve zijn toegevoegd.
Projecten Slimmer verbinden
Beschikbaar budget per 1 januari 2017

2.264.570

SV Doorontwikkeling zaakgericht werken(K)

95.000

SV Programmabureau/lean/trainingskosten(K)

21.000

SV Uitwijk(K)
SV Financieel Systeem (Key2financien)(K)

5.000
288.000

SV Harmonisatie mappenstructuur(K)

68.000

SV Harmonisatie databasebeheer SQL + Oracle(K)

34.000

SV ICT harmon. activeren inrichting BOR(K)(K)

65.000

SV I-writer en Ibabs (K)

25.000

SV Harmonisatie werkplekken – Windows 10 (K)

152.000

SV VTH Harmonisatie (K)

21.000

SV Ontmanteling datacentra (K)

60.000

SV Adoptie digitaal Werken (K)

10.000

SV ESB koppelingen (K)

15.000

SV Afronding Netwerk en Wifi (K)

25.000

SV Burgerzaken en Sociaal domein (K)
SV Project Bureau
SV Monitoring en sturing

525.000
17.000
1.000

Bijdragen vanuit de Duo+ Organisaties

375.000

Onttrekking aan de reserve

-1.052.000

Restant

1.212.570

Frictiekosten Personeel (incidenteel)
Bij de jaarrekening 2016 is op aanwijzing van de accountant een voorziening gevormd om de uitgaven te doen
in samenhang met de gesloten vaststellingovereenkomsten. De vaststellingsovereenkomst aan het eind van
2017 wordt thans ingeschat op € 182.000. Dit zal nog door de accountant worden getoetst.

Accountantskosten (incidenteel € 60.000 en structureel € 20.000)
De inzet van de accountant bij de jaarrekening 2016 heeft tot extra kosten geleid. Daarnaast is de
aanbesteding van de accountant voor Duo+ hoger uitgevallen dan in de begroting voorzien. Hierdoor vallen de
kosten in 2017 € 80.000 hoger uit dan voorzien. Het deel (€ 10.000) dat te maken heeft met de aanbesteding
van de accountant wordt via de bijdrage in rekening gebracht.
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Budgetten die nog budgettair neutraal overgedragen en/of afzonderlijk doorberekend worden
Budgetten irt dienstverlening (structureel)
Binnen de begrotingen van de gemeenten zijn nog budgetten (€ 343.000) aanwezig waarvan het efficiënter is
om deze binnen de begroting van Duo+ op te nemen. Het betreft hier met name kosten voor Interne
Dienstverlening (abonnementen, postvoorziening, restauratieve voorzieningen) binnen Ouder-Amstel en
Uithoorn. Voorlopig zullen deze via een afzonderlijke nota doorbelast worden en niet via de bijdrage. Dit
omdat de organisatie Diemen met dit onderdeel niet meedoet binnen Duo+.
Kosten nieuwjaarbijeenkomst, Seinstra vd Laar en Berenschot (incidenteel)
Binnen Duo+ zijn dit jaar kosten (€ 142.000) gemaakt voor de diverse onderzoeken en de
nieuwjaarsbijeenkomst. Afgesproken is deze afzonderlijk door te belasten aan de DUO-gemeenten.
Wijziging formatieplan irt flankerend beleid (structureel)
Met de gemeente Uithoorn is overeengekomen dat de er een verschuiving plaatsvindt binnen het programma
Leven. Deze formatie (€ 77.210) wordt overgedragen aan Duo+ en afzonderlijk in rekening gebracht bij de
gemeente Uithoorn.
Bijdrage aan de implementatie van de automatiseringspakketten Burgerzaken en Sociaal Domein
Bij de start van Duo+ is met de DUO-gemeenten overeengekomen dat de kosten van deze
automatiseringspakketten gedeeltelijk (€ 375.000) betaald worden vanuit de gemeenten. Deze pakketten
worden dit jaar geïmplementeerd waardoor de bijdrage aan Duo+ thans ook in rekening gebracht zal worden.

Onttrekkingen aan de reserves
Onderstaand worden de onttrekkingen aan de reserve afzonderlijk in beeld gebracht:
•
•
•
•
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Kosten om het archief op orde te krijgen vanuit het resultaat 2016 € 95.000
Kosten met betrekking tot cultuur vanuit de jaarrekening 2016 € 75.000
Kosten met betrekking tot de opleiding van het management € 95.000
Kosten met betrekking tot het project Slimmer verbinden € 1.052.000

Inventarisatie van risico's
Bij de begroting 2017 zijn een aantal risico’s opgenomen waarvan het waarschijnlijk is dat deze zich in meer of mindere
mate zullen voordoen. Onderstaand vetgedrukt die risico’s die zich thans voordoen.
Nr. Risico/Gebeurtenis

1

Doorontwikkeling van Duo+ waarbij op dit moment onduidelijk is welke externe expertise
nodig is.
Kosten inhuur hoger dan geraamd.

2

Sociaal Domein in relatie tot de noodzakelijke ontwikkelingen die daar de komende jaren nog
spelen en de effecten daarvan in Duo+ (werkplan Sociaal Domein).
Kosten (inhuur) Sociaal Domein hoger dan geraamd, dekking uit werkplan sociaal Domein

3

Er zijn geen middelen beschikbaar om de mobiliteit realiseren of op te leiden (zie nota
reserves en voorzieningen) door te laten groei of afscheid van te kunnen nemen.
De kosten van de voorziening frictiekosten zijn bepaald op € 182.000.
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Bijlage 1 Bijdrage per Duo+ organisatie
Voortgangsrapportage via de Bijdragen Duo+ Gemeenten

Overige personele mutaties programma Bedrijfsvoering

1. Piketvergoeding
2. Inhuur Teamleider I&A
3. Accountantskosten 1/3 deel van € 10.000
4. ICT materiële kosten
5. Personele kosten, reiskosten vanuit overschot I&A
Totaal

Totaal

Diemen

100%

33,90%

OuderAmstel
23,30%

62.000

21.018

14.446

26.536

108.000

36.612

25.164

46.224

3.333

1.130

777

1.427

-434.129

-147.170

-101.152

-185.807

387.462
126.666

131.350
42.940

90.279
29.513

165.834
54.213

Uithoorn
42,80%

Verschuiving personeel van Burger naar Buurt, Cao/pensioen/ikb en vaststellingsovereenkomst (bedragen x € 1.000)

Totaal

Programma
1. Bedrijfsvoering CAO ed.

304.000

2. Burger verschuiving personeel VTH naar Buurt

-1.234.935

3. Buurt verschuiving personeel VTH van Burger

1.234.935

Diemen
103.056

Ouder-Amstel

Uithoorn

70.832

130.112

4. Burger CAO ed

159.895

56.123

103.772

5. Buurt CAO ed

205.105

67.451

137.654

Totaal

669.000

194.406

371.538

Ouder-Amstel

Uithoorn

3.333

1.171

2.162

23.333

8.197

15.124

Burger Vaststellingsovereenkomst

289.500

103.482

186.038

Burger Opleiding vaststellingsovereenkomst uit opleidingsplan

-47.500

-16.687

-30.816

Burger Inkomsten uit de vaststellingsovereenkomst

-60.000

-21.079

-38.926

Totaal

208.666

75.084

133.582

Ouder-Amstel

Uithoorn

3.333

1.066

2.266

Accountantskosten 1/3 deel 70.000 vanuit overschot I&A

23.333

7.466

15.874

Totaal

26.666

0

8.532

18.140

Totaal

Diemen

OuderAmstel

Uithoorn

142.000

56.800

28.400

56.800

56.800

28.400

56.800

Totaal

Programma Burger

103.056
Diemen

Frictiekosten
Accountantskosten 1/3 deel 10.000
Accountantskosten 1/3 deel 70.000 vanuit overschot I&A

Totaal

Programma Buurt
Accountantskosten 1/3 deel 10.000

0
Diemen

Voortgangsrapportage (Overige vergoedingen niet via bijdrage)

Overige mutaties
Staf
- Seinstra vd Laar, Berenschot en Nieuwjaarbijeenkomst
- Cultuurmiddelen

75.000

Dekking uit de reserve

-75.000

Totaal staf

142.000

Bedrijfsvoering
Tweede voortgangsrapportage Duo+
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Voortgangsrapportage (Overige vergoedingen niet via bijdrage)

- Overheveling budget I&D

343.000

- Bijdrage pakket bugerzaken sociaal domein

375.000

- Archiefkosten, Opleidingskosten

190.000

Dekking uit de reserve

120.906

222.094

150.000

75.000

150.000

150.000

195.906

372.094

-190.000

- Project Slimmer Verbinden

1.052.000
1.052.000
718.000

- Dekking uit de Reserve
totaal Bedrijfsvoering
Buurt
- Wijziging formatieplan flankerend beleid

77.210

totaal Buurt

77.210

77.000
0

0

77.000
396.580
396.580

Burger
- Middelen werkplan Sociaal Domein

594.870

totaal Burger

594.870

0

198.290
198.290

1.532.080

206.800

422.596

902.474

Reserve
Reserve I&A
Bedrijfsvoering

Reserve
Buurt
Burger

Overige mutaties

Voortgangsrapportage via onttrekking aan de reserves

Overige mutaties programma Bedrijfsvoering slimmer
verbinden

Totaal

1. Kosten archief vanuit jaarrekening 2016

95.000

95.000

2. Kosten opleidingen management vanuit jaarrekening 2016

95.000

95.000

3. Kosten cultuur vanuit jaarrekening 2016

75.000

75.000

4. Kosten slimmer verbinden 2017
Totaal

1.052.000
1.317.000

265.000

Totaal

Diemen

430.666

145.996

OuderAmstel
100.345

2. Burger via bijdrage

-866.374

0

131.207

237.354

3. Buurt via bijdrage

1.466.706

0

75.984

155.794

5. Bedrijfsvoering via facturen

142.000
718.000

56.800
150.000

28.400
195.906

56.800
372.094

6. Burger via facturen

594.870

0

198.290

396.580

77.210
2.563.079

0
352.796

0
730.132

77.000
1.479.947

Totaal mutaties
1. Bedrijfsvoering via bijdrage

4. Staf via facturen

7. Buurt via facturen
Totaal te betalen per Duo+ organisatie

Tweede voortgangsrapportage Duo+
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1.052.000
1.052.000

0
Uithoorn
184.325

Bijlage 2 Begrotingswijziging
AANPASSINGEN BEGROTING 2017
Programma

U/I

2017

2018

2019

2020

1. CAO ontwikkeling Staf

U

-329.164

-329.164

-329.164

-329.164

2. Accountantskosten naar aanleiding van aanbesteding

U

-80.000

-20.000

-20.000

-20.000

3. Dekking accountantskosten vanuit I&A budget

I

70.000

3. Seinstra van de Laar, Berenschot

U

-142.000

4. Vergoeding via factuur Seinstra van de Laar, Berenschot

U

142.000

5. Cultuurmiddelen 2016

U

-75.000

6. Onttrekking uit de reserve van Cultuurmiddelen

I

75.000
-339.164

-349.164

-349.164

-349.164

Staf

Subtotaal Staf
Bedrijfsvoering
1. Cao-ontwikkeling

U

-194.278

-194.278

-194.278

-194.278

2. Piketvergoeding

U

-62.000

-42.000

-42.000

-42.000

3. Inhuur Teamleider I&A

U

-108.000

4. Reiskosten

U

-112.000

-112.000

-112.000

-112.000

5. Personele kosten overschrijding

U

-252.129

6. Dekking accountantskosten vanuit I&A budget

U

-70.000

7 Doorbelasting accountantskosten deel Buurt/Burger

U

46.667
-116.388

-116.388

-116.388

-430.666

-464.666

-464.666

-464.666

U

-50.164

-50.164

-50.164

-50.164

- Burger Vaststellingsovereenkomst

U

-289.500

- Burger Opleiding vaststellingsovereenkomst uit
opleidingsplan
- Burger Inkomsten uit de vaststellingsovereenkomst

I
I

60.000

3 Doorbelasting accountantskosten

U

-23.333

4. Doorbelasting staf Cao ed

U

-113.055

-116.388

-116.388

-116.388

5 Wijziging formatieplan flankerend beleid
6 Wijziging formatieplan flankerend beleid afzonderlijke
factuur

U

-77.210

-77.210

-77.210

-77.210

77.210

77.210

77.210

8. ICT materiële kosten dekking accountantkn/pers.kn/reiskn I

434.129

9. Doorbelasting staf 1/3

U

-113.055

10. Overheveling budget I&D

U

-343000

11. Overheveling I&D via afzonderlijke factuur Uithoorn en
OA
12 Project Slimmer Verbinden

I

343000

13 Bijdrage pakket Burgerzaken sociaal domein

I

375000

14 Dekking uit de reserve project slimmer verbinden

I

1052000

15 Archiefkosten, Opleidingskosten

U

-190000

16 Dekking uit de reserve

I

190000

U

Subtotaal Bedrijfsvoering

-1427000

Burger
1. Cao-ontwikkeling
2. Vaststellingsovereenkomst:

Tweede voortgangsrapportage Duo+
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I

47.500

77.210

7 Personele kn werkplan Sociaal Domein werkplan 2016 en
2017
8. Bijdrage vanuit de gemeenten Via afzonderlijke factuur
9. Verschuiving personeel VTH naar Buurt

U

-594.870

I
U

Subtotaal Burger

594.870
1.234.935

1.234.935

1.234.935

1.234.935

866.383

1.068.383

1.068.383

1.068.383

-95.384

-95.384

-95.384

Buurt
1. Cao-ontwikkeling

U

-95.384

2. Doorbelasting accountantskosten

U

-23.333

3. Doorbelasting staf Cao ed

U

-113.055

-116.388

-116.388

-116.388

4. Buurt verschuiving personeel VTH van Burger

U

-1.234.935

-1.234.935

-1.234.935

-1.234.935

Subtotaal Buurt

-1.466.707

-1.446.707

-1.446.707

-1.446.707

Totaal programma Bedrijfsvoering, Buurt en Burger

-1.030.990

-842.990

-842.990

-842.990

Bedrijfsvoering Burger

Buurt

Totaal

Diemen

-145.996

0

0

-145.996

Ouder-Amstel

-100.345

-131.207

-75.984

-307.536

Uithoorn

-184.325

-237.354

-155.794

-577.473
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Toelichting
Met dit voorstel wordt het projectplan 2018 voor het Amstel Business Park Zuid (ABP Zuid)
voor vaststelling voorgelegd. In het projectplan zijn de werkzaamheden, organisatie en wijze
van financiering beschreven die nodig zijn om te komen tot transformatie van het ABP Zuid,
zoals beschreven in de ruimtelijk economische visie (hierna: REV). Daarnaast beschrijft het
projectplan een aanpak voor de woonboten (op basis van de uitvoeringsstrategie) en de
deelontwikkelingen dat parallel aan het opstellen van het beeldkwaliteitplan en de financiële
onderlegger plaatsvindt.

1 Concept projectplan ABP Zuid

Project Amstel Business Park Zuid

Projectplan 2018
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1. Algemene beschouwing
Amstel Business Park Zuid (hierna: ABP Zuid) is gunstig gelegen ten opzichte van
Amsterdam en is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Bedrijven op ABP Zuid
hebben mede daarom voor vestiging hier gekozen en hebben een nauwe economische
relatie met Amsterdam. De Spaklerweg/Holterbergweg zorgt voor de ontsluiting van het
centrum van Amsterdam, maar ook naar Amsterdam Zuidoost. Bedrijven ervaren het
gebied als ‘een echt bedrijventerrein’: een puur, monofunctioneel werkterrein. ’s Avonds
is het stil en er is relatief weinig openbare horeca aanwezig.
Groeiende sectoren zijn zakelijke en facilitaire diensten, ICT en de creatieve industrie.
Groothandel blijft een factor van belang, in een hoog groeiscenario gaat detailhandel
groeien en komt er naar verwachting meer horeca. Voor deze groeisectoren zijn de
strategische ligging, de huurprijzen, de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit belangrijke
vestigingsfactoren. Het aantal bedrijven actief in de bouw, opslag van goederen en
vervoer zal naar verwachting afnemen. Daarnaast rukt de woningbouw op vanuit het
noorden, en lijken er op ABP Zuid kansen om het wonen te mengen met werken.
Op onderstaande afbeelding is de begrenzing van het ABP Zuid met rood weergegeven.

Spaklerweg

OverAmstel

Van der Madeweg

Duivendrecht

In 2014 is de gemeente gestart om de knelpunten van het ABP Zuid in beeld te brengen
en daarvoor maatregelen op te stellen in een maatregelenprogramma. Eén van die
maatregelen is het maken van een ruimtelijk-economische visie (hierna: REV). Op 12
oktober 2017 is de REV vastgesteld door de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Daarmee
is de basis gelegd om de verschillende knelpunten aan te pakken en het ABP Zuid te
transformeren van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk
gebied ‘Werkstad’, waar ook wonen mogelijk is.
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In dit projectplan wordt beschreven welke stappen in 2018 nodig zijn om deze
transformatie te realiseren. Deze aanpak is bedoeld voor alle partijen die een rol hebben
op het ABP Zuid om de ambitie te verwezenlijken. Dus niet alleen de gemeente OuderAmstel, maar ook de gemeente Amsterdam, de bewoners van de woonboten, de
bedrijven en ontwikkelende partijen met (grond)bezit.
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2. Ruimtelijk-economische visie ABP Zuid
De aanwezigheid van bedrijven en banen is essentieel voor een duurzame en economisch
vitale stad: de lijnen zijn kort, zowel in tijd als in afstand. Werken is en blijft daarom de
kern van ABP Zuid. Op ABP Zuid zijn stad en bedrijventerrein naar elkaar toe gegroeid.
Dit biedt kansen voor een meer stedelijke werkomgeving ‘de Werkstad’: aantrekkelijker,
veiliger, duurzamer. De werkstad staat voor functies die onderdeel zijn van de stedelijke
economie: toelevering aan de stad, creatieve industrie, dienstverlening. De ontwikkeling
van ABP Zuid naar een werkstad vraagt om intensivering van het ruimtegebruik, meer
ontmoetingsmogelijkheden, hogere ruimtelijke kwaliteit en meer menging met andere
functies (horeca, hotel, recreatie en ten noorden van de A10 ook wonen).
Om ABP Zuid een intensiever, toekomstbestendig onderdeel van de stad te laten worden
is een aantal aanpassingen nodig. De hoofdstraten en het water hebben de potentie uit
te groeien tot de stedelijke dragers: de entrees, de hoofdstructuur en de
kwaliteitselementen van de werkstad. Het netwerk moet herkenbaarder worden gemaakt
en worden uitgebreid om transformatie en verdichting de komende decennia te kunnen
accommoderen. Daarnaast wordt het ABP Zuid beter aangesloten op de snelweg door de
aanleg van een nieuwe afslag van de A2 die wordt verbonden met de Van der Madeweg
en Joan Muyskenweg.

Resumerend kan gesteld worden dat de REV de ambitie van de gemeente beschrijft wat
betreft het ABP Zuid en handvatten geeft voor ontwikkelmogelijkheden. Doelstelling is
ABP Zuid te transformeren van monofunctioneel bedrijventerrein naar een werkstad
waarin wordt ingezet op: verbinden, verdichten, verkleuren en verblijven. De
Duivendrechtsevaart heeft hierin de potentie om uit te groeien tot een van de dragers
van de transformatie naar de werkstad, maar hiervoor moet het water worden
geactiveerd en zichtbaar worden gemaakt.
Om te zorgen dat er grensoverschrijdende afstemming plaatsvindt, gaan de gemeente
Amsterdam en Ouder-Amstel een intentieovereenkomst aan voor het gebied tussen
Amstel-Arena. Daarin worden afspraken vastgelegd en een aantal onderzoeksopgave
gedefinieerd met als doel de ontwikkelingen en verschillende ingrepen integraal te
benaderen.
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2.1 Doelstellingen
Om de ambitie zoals opgenomen in de REV voor het gehele ABP Zuid te bereiken is een
aantal doelstellingen nodig. Deze doelstellingen samen moeten er voor zorgen dat de
kwaliteit van het ABP Zuid verbeterd wordt, door te transformeren van een klassiek
bedrijventerrein naar een gemengde werkstad. Niet voor elke doelstelling kan echter
eenzelfde aanpak worden beschreven. Deze kunnen verschillend zijn in aanpak als het
gaat om planning, financiën en het maken van afspraken met partijen. In navolgende
tekst zijn de doelstellingen verdeeld en in vier hoofdthema’s beschreven. In de aanpak
zoals beschreven in hoofdstuk 3 komt dit later weer terug.

2.1.1.Ontwikkellocaties
De REV biedt op het ABP Zuid ruimte voor nieuwe functies om meer menging en
daarmee levendigheid te creëren. Toevoegen van nieuwe functies kan plaatsvinden via
ruimtelijke ontwikkelingen op:
1. gebouwniveau met behoud van het gebouw of door sloop nieuwbouw, en
2. (deel)gebiedsniveau door ontwikkeling van nog onbebouwde locaties of middels
herontwikkeling van bebouwde locaties.
Doelstelling van de REV is dat ontwikkelingen moeten bijdragen aan de transformatie van
het ABP Zuid naar werkstad en zijn daarom alleen toegestaan als ze passen binnen het
profiel van de REV.
Op onderstaande afbeelding zijn de potentiele ontwikkellocaties in willekeurige volgorde
weergegeven en vervolgens kort omschreven. Dit zijn de ontwikkellocaties waardoor
grond- en vastgoedeigenaren is aangegeven zij ontwikkelpotentie hebben. Met deze
partijen worden reeds verkennende gesprekken gevoerd ter voorbereiding op de
planvorming. In hoofdstuk 3.2 zal voor deze ontwikkelingen een aanpak worden
beschreven in relatie tot de overige thema’s.
A.

B.

C.

D.

E.

F.
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Wenckebachweg-Zuid

In samenwerking met HOH-architecten en Amsterdam Development is een
stedenbouwkundige verkenning gedaan voor de percelen 90-100 op de Wenckebachweg.
De stedenbouwkundige verkenning voor dit deelgebied richt zich op het gedeelte tussen
het spoor, de A10 en de Wenckenbachweg: Wenckebachweg-Zuid. Hier bevinden zich de
percelen 90-100 die momenteel in eigendom zijn van de familie Rosenbaum. De visie
voor Wenckebachweg-Zuid is om te transformeren naar een woon-werkgebied waarbij
wordt ingezet op een programmaverdeling van 50% werken /voorzieningen en 50%
wonen.
B.

Amstelwerf: Zuidpark

Bij de ontwikkeling van Amstelwerf gaat het om het aaneengesloten gebied tussen de
metrolijn en de A10, aan de Duivendrechtsevaart en aan de Spaklerweg. Dit gebied van
Ouder-Amstel ligt binnen de ring A10. Voor dit plangebied is door de daar aanwezige
partijen gezamenlijk in 2016 de visie ‘Amstelwerf’ geschreven. Dit laat zien dat dit gebied
uitdagende potenties heeft voor werken en ook wonen. Niet alle partijen zullen op korte
termijn gaan ontwikkelen. Dat betekent dat de visie het mogelijk moet maken dat de
eerste partijen kunnen starten terwijl de anderen op termijn gelijke ontwikkelingskansen
krijgen. Zo ontstaat stap voor stap een samenhangend gebied.
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Entrada

Entrada is een kantorenlocatie gelegen ten zuiden van de A10 en wordt binnen de REV
gezien als onderdeel van het deelgebied ‘Balkon aan de A10’. Wonam B.V. is één van de
eigenaren in dit gebied. In april 2017 is met Wonam B.V. een intentieovereenkomst
gesloten om te komen tot het transformeren van het momenteel monofunctionele
kantorengebied naar een gemengd stedelijk woongebied met bijbehorende functies.
Ingezet wordt op middeldure huurwoningen en 30% sociale huurwoningen. Daarnaast zal
er een aandeel koopwoningen onderdeel zijn van de ontwikkeling. Om een belangrijke
impuls te geven aan het centrum van Duivendrecht wordt er gekeken naar een betere
verbinding met de omgeving en specifiek het centrum en met name het Dorpshart.
Entrada is onderdeel van de REV, maar heeft een eigen dynamiek en strategie. Voor
Entrada wordt apart een projectplan opgesteld en is daarom geen onderdeel van de
aanpak in dit projectplan.
D.
Kavels Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam is eigenaar van het voormalige terrein van de materiaaldienst
gesitueerd aan de Pieter Braaijweg. Op een deel van dit terrein is de BMW gevestigd en
het overige gedeelte is onderverdeeld in kavel 1 en 2. De kavels zullen in verschillend
bouwtempo tegen elkaar worden gebouwd.
Voor kavel 1 ligt de opdracht een iconisch gebouw te realiseren, waarbij de bestemming
hotel als voorkeur al dan niet als exclusieve hotellocatie is aangegeven. Binnen de
huidige ontwikkelingen in de hotelmarkt zal er worden gekeken naar een combinatie met
andere functies zoals (creatieve) bedrijfsbestemming en/of leisure.
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Kavel 2 is onderverdeeld in acht kleinere kavels ten behoeve van kleinschalige en
creatieve bedrijvigheid passend binnen het huidige bestemmingsplan. Uit alle
geïnteresseerden zijn er 5 bedrijven gekozen die hun ontwerp verder uitwerken in een
concreet bouwplan. De individuele ontwikkelingen op deze kavel dienen in samenhang te
worden gerealiseerd. De architectuur vertegenwoordigt de activiteit in het gebouw en
transparante gevels dragen bij aan de sociale veiligheid. Parkeren moet op eigen terrein
worden opgelost dus is geïntegreerd in het ontwerp. Op kavel 2.8 is het eerste
bedrijfsgebouw gerealiseerd, naar verwachting volgen in 2018 de overige kavels.

E.

The Joan

Met The Joan willen Being Development en Steengoed BMA een duurzaam gebouw
ontwikkelen aan de Joan Muyskenweg 28-32 dat creatieve bedrijven een innovatieve
werkplek biedt. Dit zal gebeuren op het braakliggende kavel van de Bouwmaat XL. Het
uiterlijk van The Joan wordt getypeerd door een open structuur en zal vanaf de A10 een
transparant, licht en opvallend gebouw zijn. The Joan zal daarnaast faciliteren in ‘groene’
experimenten waaronder urban farming: de mogelijkheid om middels inpandige- en
dakkassen experimenteel te telen.
The Joan heeft een oppervlakte van circa 15.000 m2 VVO. Naast een plek voor creatieve
bedrijvigheid heeft The Joan ook een sociaal karakter. In de plint van het gebouw worden
innovatieve horeca partijen uitgenodigd om levendigheid en reuring naar het gebied te
brengen. Hiervoor is het idee om een aantal evenementen per jaar te organiseren. In
combinatie met een makerslab zou de transitie naar een levendige stadsentree (in relatie
8
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tot afwaarderen A2) binnenkort al kunnen worden gestart. In navolging van The Joan
worden ook gesprekken gevoerd met de andere partijen waaruit mogelijk nieuwe
ontwikkelingen kunnen ontstaan die bijdrage aan de nieuwe standsentree.
F.

Van der Madeweg 41: studentenhotel

Voor het voormalig V&D hoofdkantoor ligt het initiatief voor studentenhotel. Hierbij wordt
beoogd 82 kamers te realiseren en een sociale ontmoetingsplek voor studenten.
Momenteel loopt er een bezwaarprocedure vanuit de Sligro en de Mebin in verband met
de verkeersveiligheid rondom het studentenhotel. De doelgroep van het hotel zijn jonge
studenten die met de fiets van en naar het hotel komen. De zorg die hierover is
uitgesproken door de Sligro en de Mebin is dat dit in combinatie met het zware
vrachtverkeer een onveilige verkeerssituatie kan opleveren. Vanuit het college
burgemeester & wethouders (hierna: college) is er aangegeven dat er een betere
onderbouwing moet komen waarin duidelijk wordt dat het een hotel is en geen
studentenwoningen.

2.1.2 Duivendrechtsevaart
Een belangrijk element in de REV vormt de Duivendrechtsevaart en de wijze waarop deze
van nut en meerwaarde kan zijn voor het ABP Zuid. Daarbij gaat het niet alleen om
transport door en recreatief gebruik van de Duivendrechtsevaart, maar ook als
ruimtelijke kwaliteit (zicht op het water) voor het verbeteren van het werk-, woon- en
leefklimaat op het ABP Zuid. De recreatieve functie en ruimtelijke kwaliteit van de
Duivendrechtsevaart kunnen beter benut worden. De woonboten en bedrijven hebben
daarin een cruciale rol omdat deze gedeeltelijk het water en de kade in gebruik hebben.
Daardoor worden deels het zicht op de Duivendrechtsevaart en het openbaar karakter
van de kade belemmerd. Dat betekent dat op strategische locaties de ambities de
Duivendrechtsevaart vrij te maken van woonboten. Daarnaast dient het gebruik en de
bebouwing van de kade aangepakt te worden.
Doelstelling van de REV is om dat te doorbreken en de kade op meerdere plekken
openbaar te maken zodat er vanaf de kade meer zicht en toegang is tot de
Duivendrechtsevaart.

2.1.3 Vervoersnetwerk
Het ABP Zuid is onderdeel van een gebied (station Amstel tot het AMC) waarin de
komende jaren verschillende ontwikkelingen (waaronder De Nieuwe Kern en Entrada)
zullen plaatsvinden. Om er voor te zorgen dat met al deze verschillende ontwikkelingen
het gebied goed bereikbaar blijft, zal geïnvesteerd moeten worden in nieuwe
netwerkverbindingen. Dat zijn investeringen van regionaal belang, zoals het mogelijk
afwaarderen van de A2, maar ook investeringen van meer lokaal belang zoals het
doortrekken van de Joan Muyskenweg. Voor het ABP Zuid gaat het om verbindingen
zoals een fietsbrug over de A10 ter hoogte van Entrada, een (fiets)brug over de
Duivendrechtsevaart in het verlengde van de Van Marwijk Kooystraat en langzaam
verkeersroute langs de Duivendrechtsevaart vanaf de Amstel tot en met de Van der
Madeweg.
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Doelstelling van de REV is daar waar mogelijk en financieel haalbaar te investeren in
nieuwe verbindingen die deelgebieden van ABP Zuid onderling en ABP Zuid met de
omgeving beter met elkaar verbinden.

2.1.4 Openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte is vooral functioneel, weinig aantrekkelijk om
doorheen te bewegen of te verblijven en past bij het ABP Zuid als monofunctioneel
bedrijventerrein. Als het ABP Zuid echter getransformeerd wordt naar een gemengde
werkstad, dan is daarbij een kwalitatief betere openbare ruimte wenselijk. Dat betekent
dat geïnvesteerd moeten worden in de openbare ruimte ten einde de kwaliteit, sociale
veiligheid en belevingswaarde (verblijf) te verbeteren/verhogen.
Daarbij hoort tevens dat er gekeken moet worden naar de functionaliteit van wegen of
straten zoals de Joan Muyskenweg en de Van der Madeweg. Met het doortrekken van de
Joan Muyskenweg naar de Holterbergweg en het mogelijk afwaarderen van de A2 zal de
status van deze twee verkeersaders mogelijk anders worden alsmede de inrichting van
deze wegen.
Doelstelling van de REV is om de openbare ruimte op te waarderen door te investeren in
een kwaliteitsverbetering in relatie tot de transformatie naar werkstad. Hierbij staat het
verbeteren van de sociale veiligheid van doorgaande routes en stationsomgevingen en
het verblijfsklimaat in algemene zin centraal.
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3. Plan van aanpak
Als eerste wordt in paragraaf 3.1 een aantal stappen, zowel in documenten als in
bestuurlijke besluitvorming, beschreven die nodig zijn om de bij de voorgaande thema’s
beschreven doelstellingen in algemene zin te kunnen realiseren. Dit zijn de kaders voor
transformatie naar werkstad Overamstel. Daar waar thema’s en doelstellingen een
specifiekere aanpak nodig hebben wordt hierop in paragraaf 3.2 nader ingegaan.

3.1 Kaders voor transformatie naar werkstad
Vaststelling ruimtelijk-economische visie
Als basis voor de aanpak van het ABP Zuid om de gewenste ambitie te kunnen realiseren
dient als eerste stap de REV vastgesteld te worden. Met de REV legt de gemeente
namelijk haar ambitie vast voor het ABP Zuid van waaruit verder gewerkt kan worden
aan de verschillende thema’s zoals in paragraaf 2.1 beschreven. De REV betreft het
ruimtelijk en economisch beleid voor ABP Zuid
Nadat de REV is vastgesteld kan deze vervolgens vertaald worden in concrete plannen of
een aanpak per thema om te kijken hoe en op welke termijn de in de REV beschreven
ambitie gerealiseerd kan worden. Voor de verschillende ontwikkelingen in het gebied en
om een financiële onderlegger te kunnen maken, zie hoofdstuk 5, wordt een uitwerking
van de visie opgesteld.
Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de REV vastgesteld.
Uitwerking ruimtelijk-economische visie: uitgangspunten voor ontwikkeling
De uitwerking van de REV is nodig om meer richting te kunnen geven aan programma,
dichtheden, hoogtes en daarmee de te bouwen volumes. De REV doet daarover in globale
zin uitspraken, maar dat is onvoldoende concreet om als uitgangspunt te hanteren. Om
deze reden is het nodig de REV verder uit te werken. Die uitwerking wordt ter bespreking
voorgelegd aan het college en gebruikt als basis voor het:
1. opstellen van een beeldkwaliteitsplan;
2. maken van een financiële onderlegger.
Op dit moment wordt in opdracht van de gemeente reeds gewerkt aan een uitwerking
van de REV voor het gedeelte van het ABP Zuid ten westen van het spoor. Het opstellen
gebeurd in overleg met de partijen die in dit deel van het ABP Zuid positie hebben op de
ontwikkellocaties.
Ad 1. Beeldkwaliteitsplan
De welstandnota van de gemeente biedt geen toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen. Tevens is de welstandsnota verouderd omdat het voor het ABP Zuid
uitgaat van sec een bedrijventerrein en nog niet inspeelt op de transformatie naar een
gemengd gebied. Daarom zal een nieuwe toetsingskader opgesteld moeten worden in de
vorm van een beeldkwaliteitsplan.
Het beeldkwaliteitsplan voorziet in stedenbouwkundige en architectonische
uitgangspunten voor bouwmassa (hoogte en dichtheden), uitstraling van gebouwen en
openbare ruimte, kleuren en materiaalgebruik. Daarnaast biedt het beeldkwaliteitsplan
richtlijnen waaraan nieuwe ontwikkelingen door de Welstand getoetst kunnen worden.
Het beeldkwaliteitsplan voor het ABP Zuid komt in plaats van de welstandsnota van de
gemeente en wordt vastgesteld door het college en de gemeenteraad.
Ad 2. Financiële onderlegger (uitwerking) REV
De REV biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om van een
monofunctioneel bedrijventerrein te veranderen naar een Werkstad. Deze verandering
vraagt om intensivering van het ruimtegebruik, meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere
11

Projectplan Amstel Business Park Zuid

concept, 25 oktober 2017

ruimtelijke kwaliteit en meer menging met andere functies (horeca, hotel, recreatie en
ook wonen). De Duivendrechtsevaart heeft hierin de potentie om uit te groeien tot een
van de dragers van de transformatie naar de Werkstad, maar hiervoor moet het water
worden geactiveerd, zichtbaar en aantrekkelijker worden gemaakt.
Om de REV tot werkelijkheid te brengen moeten door verschillende partijen investeringen
worden gedaan. Voor een aantal investeringen dient conform de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) het kostenverhaal verzekerd te zijn, uiterlijk bij de vaststelling van het ruimtelijk
besluit c.q. bestemmingsplan. Voor ABP Zuid gaat het dan vooral om de volgende
investeringen:
- plankosten voor het maken van de benodigde (ruimtelijke) kaders en planvorming
deelontwikkelingen;
- herinrichting van de openbare ruimte, zoals herprofilering Van der Madeweg en
realiseren van verblijfsplekken;
- aanleggen van nieuwe infrastructuur / openbare ruimte;
- Duivendrechtsevaart activeren door kade vrij te maken van bebouwing en het
verwerven van woonboten.
De gemaakte en te maken (plan)kosten dienen gedekt te worden door de
opbrengstpotentie van de ontwikkelingen die op het ABP Zuid plaatsvinden. Om inzicht te
krijgen in hoeverre de (plan)kosten verhaald kunnen worden én in de verdeling over de
diverse ontwikkellocaties, wordt een rekenmodel opgesteld conform de systematiek van
kostenverhaal volgens de Wro. De doelstelling is dat 100% kostenverhaal mogelijk is. Als
blijkt dat (plan)kosten eventueel niet verhaald kunnen worden moet worden onderzocht
hoe deze (plan)kosten gefinancierd kunnen worden of dat de ambitie bijgesteld of
gefaseerd zou moeten worden. De gemeente heeft verschillende bronnen van inkomsten,
zoals OZB, betaald parkeren, leges en de bijdrage vanuit het gemeentefonds, die
daarvoor ingezet zouden kunnen worden. Daarnaast heeft de gemeente in het verleden
afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam over beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. Mogelijk kunnen ook die afspraken helpen in dekking van kosten.
Op basis van het rekenmodel wordt overleg gevoerd met partijen die willen ontwikkelen,
over kostenverhaal en toerrekening van kosten. Uit dat overleg blijkt voor welke kosten
er geen dekking is vanuit de ontwikkelingen. Daarvoor wordt in overleg met de gemeente
Amsterdam een voorstel gemaakt voor financiële besluitvorming door het college en de
gemeenteraad.
Voorbereidingsbesluit
Het huidige bestemmingsplan is conserverend van aard. Dat betekent dat de huidige
situatie is vastgelegd gericht is op bedrijvigheid en in beperkte mate op functiemenging.
Toch passen binnen de huidige bestemmingen functies die de doelstellingen van de REV
kunnen belemmeren. Daarom wordt voorgesteld om ter voorbereiding op de
besluitvorming over de verschillende ontwikkelingen en thema’s op het ABP Zuid, een
voorbereidingsbesluit te nemen. Daarmee kunnen ongewenste ontwikkelingen worden
voorkomen, zodat er ruimte is om in overleg de haalbaarheid van de doelstellingen te
onderzoeken. Tevens wordt voorkomen dat er situatie ontstaan waarop niet meer
gehandhaafd kan worden, als de gemeente daartoe besluit vanuit de REV.
Tijdelijke ontwikkeling
Wel kan worden meegewerkt aan tijdelijke ontwikkelingen waarvan de tijdelijkheid via
het bestuursrecht (omgevingsvergunning) als privaatrecht (overeenkomst waar),
conform de aanpak zoals in De Nieuwe Kern. Hiervoor is apart een besluit genomen door
het college waarin is opgenomen dat op het ABP Zuid wordt meegewerkt aan tijdelijke
ontwikkelingen voor maximaal 5 jaar. Dit wordt middels een overeenkomst ook
privaatrechtelijk vastgelegd.
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3.2 Aanpak per thema
In navolgende tekst wordt op die thema’s waarvoor het wenselijk is om aanvullend op de
kaders zoals beschreven in paragraaf 3.1 specifieke aandacht behoeven in relatie tot
ambitie van de REV.

3.2.1 Ontwikkellocaties
Doelstelling van de REV is dat ontwikkelingen moeten bijdragen aan de transformatie van
het ABP Zuid naar werkstad en zijn daarom alleen toegestaan als ze passen binnen het
profiel van de REV. Naast de ontwikkelingen op het ABP Zuid is het van belang te kijken
naar de ontwikkelingen in de regio, wat gebeurt er over de gemeentegrens met
betrekking tot ontwikkelingen en de daarmee samenhangende functies en voorzieningen.
Amsterdam en Ouder-Amstel zijn daarover in gesprek in het kader van de nog op te
stellen intentieovereenkomst Amstel-ArenA.
De gemeente stelt voor het hele ABP Zuid in algemene zin de kaders vast of heeft dat al
gedaan in de vorm van:
1. conserverende bestemmingsplan Amstel Business Park;
2. de REV en de uitwerking daarvan in de vorm van:
- een beeldkwaliteitsplan;
- financiële onderlegger.
Op basis van deze kaders kan echter geen omgevingsvergunning worden verleend voor
de ontwikkelingen die zullen plaatsvinden. Het bestemmingsplan is conserverend van
aard en biedt daarom onvoldoende ruimte voor ontwikkeling. De REV inclusief de
uitwerking en het beeldkwaliteitsplan zijn onvoldoende uitgewerkt per ontwikkellocatie
om te dienen als basis voor vergunningverlening.
Daarom dient, voordat een omgevingsvergunning om te mogen bouwen kan worden
verleend, elke ontwikkellocatie afzonderlijk minimaal te beschikken over een:
- vastgestelde uitwerking van de REV per ontwikkellocatie in de vorm van een
stedenbouwkundig plan of vergelijkbaar ruimtelijk kader;
- vastgesteld inrichtingsplan c.q. ontwerp voor de openbare ruimte;
- juridische-planologisch kader conform de op dat moment geldende wetgeving;
- afspraken over kostenverhaal bij voorkeur in de vorm van een getekende anterieure
overeenkomst.
In verband met de beperkt beschikbare capaciteit zal Ouder-Amstel vooral een
faciliterende en toetsende rol hebben bij de verschillende ontwikkelingen. Dat betekent
dat de ontwikkelende partijen de benodigde producten (laten) opstellen en onderzoeken
(laten) doen en de gemeente deze toetst. Vervolgens dient de gemeente wel vanuit haar
publiekrechtelijke bevoegdheid per ontwikkellocatie de ruimtelijke en het juridischplanologisch kader vast te stellen. Daarmee behoudt de gemeente de regie over wat er
uiteindelijk ontwikkeld gaat worden. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de rol van
de gemeente.
Afhankelijk van de te zetten stappen en het grondeigendom kan per ontwikkellocatie
sprake zijn van een intentieovereenkomst waarin (bovenstaande) planvorming per
ontwikkellocatie wordt vastgelegd en afspraken worden gemaakt over de (plan)kosten.
Vervolgens wordt, na besluitvorming door de gemeente Ouder-Amstel over de
ontwikkeling, een anterieure overeenkomst gesloten waarin de ontwikkeling en afspraken
over kostenverhaal definitief worden vastgelegd, inclusief betalingsregeling en
zekerheidsstelling. Omdat de gemeente Amsterdam op een aantal ontwikkellocaties
grondeigenaar is, zullen ook anterieure afspraken gemaakt worden tussen de gemeente
Amsterdam en Ouder-Amstel.
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3.2.2 Duivendrechtsevaart
Vanuit de REV is het wenselijk om de Duivendrechtsevaart een veel meer open karakter
te geven dan dat het nu heeft. Dat komt enerzijds doordat een aantal grote bedrijven
aan de Duivendrechtsevaart en de kade in gebruik hebben en anderzijds door de
aangemeerde woonboten waarbij de kade in gebruik is als tuin. Daarom zal met de
bedrijven en bewoners van de woonboten moeten worden onderzocht of delen die nu bij
de bedrijven en bewoners in gebruik zijn, weer een openbaar karakter kunnen krijgen.
Voor de woonboten is daarvoor een scenarionotitie opgesteld op basis waarvan het
college en de gemeenteraad een voorkeur hebben uitgesproken voor scenario 3. Voor de
bedrijven wordt in gesprek gekeken of het mogelijk is de Duivendrechtsevaart en de
kade een meer openbaar karakter te geven.
Aan de hand van de scenarionotitie is een uitvoeringsstrategie voor de woonboten
opgesteld die aansluit op de ambitie zoals verwoord in de REV. Deze uitvoeringsstrategie
wordt samen met de scenarionotitie ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de
gemeenteraad. Deze uitvoeringsstrategie is leidend voor de aanpak die de gemeente
voorstaat om de ambitie voor de Duivendrechtsevaart te realiseren. In de
uitvoeringsstrategie is onderscheid gemaakt tussen illegale activiteiten waarbij sprake is
van een overtreding en activiteiten die onder overgangsrecht (persoonsgebonden). De
aanpak die voort komt uit de uitvoeringsstrategie kan als volgt worden onderscheiden:
1. woonboten die niet vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht;
2. woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht;
3. gebruik en bebouwing van de kade.
Ad 1.
Bij woonboten die niet vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en illegaal zijn
is sprake van een overtreding. In dat geval zal de gemeente op basis van bestuursdwang
handhavend optreden. Dat betekent dat de woonbootbewoners zal worden verzocht
middels bestuursdwang de overtreding ongedaan te maken.
Ouder-Amstel zal, conform de eerder genoemde motie van de gemeenteraad, zich in
overleg met de gemeente Amsterdam inspannen om alternatieve huisvesting te zoeken
voor de bewoners van de woonboot door het afgeven van een urgentieverklaring in het
kader van stadsvernieuwing. Tevens wordt een verhuisvergoeding beschikbaar gesteld
conform de wettelijke verhuiskostenvergoeding.
Ad 2.
Voor de woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht zijn op basis
van de REV twee categorieën aan te wijzen:
- woonboten die op basis van de REV op termijn weg moeten;
- woonboten die op basis van de REV kunnen blijven liggen.
Woonboten die op termijn weg moeten
Voor de woonboten die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht, maar
waarvan het op langere termijn conform de REV ongewenst is dat ze blijven liggen, zal
het persoonsgebonden overgangsrecht in stand blijven. Het is aan de ontwikkelende
partijen om via minnelijke verwerving of door het aanbieden van een alternatieve
locatie(s) uitvoering te geven aan de REV. Ook zal worden onderzocht of ondernemers
die niet van plan zijn te ontwikkelen maar belang hebben bij de REV, bereid zijn te
investeren in de uitvoeringsstrategie.
Voor deze woonboten zal de situatie privaatrechtelijk worden geformaliseerd middels het
sluiten van een (tijdelijke) huur- of bruikleenovereenkomst met de eigenaar van het
water, zijnde de gemeente Amsterdam.
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Woonboten die kunnen blijven liggen
Voor de woonboten die liggen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en waarvan
het in het kader van een gemengd gebied gewenst is dat ze blijven liggen, zal gewerkt
worden aan een positieve bestemming. Tevens zal een ligplaatsvergunning worden
verstrekt. Bij een reguliere ligplaats behoort ook het betalen voor het innemen van het
water. Dit gebeurt middels erfpacht. Voorwaarde voor een positieve bestemming is
acceptatie van de erfpachtaanbieding die de gemeente Amsterdam als eigenaar van het
water zal doen.
Ad 3.
De aanpak voor het gebruik en de bebouwing van de kade is tweeledig:
1. minnelijk overleg over het vrij maken van de kade;
2. handhavend optreden op basis van bestuursdwang.
De gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel begrijpen dat woonbootbewoners met de
ontruiming van de kade een deel van hun woongenot verliezen. Daarom zal in overleg
met de woonbootbewoner onderzocht worden welke alternatieve mogelijkheden er zijn,
onder voorwaarde dat daarmee de kade wordt vrij gemaakt van het huidige gebruik en
de bebouwing. Gedacht kan worden aan een (drijvend) vlonderterras bij de woonboot. Er
zal een regeling komen voor het gebruik van de kade in de tijdelijke situatie.
Onderdeel van het minnelijk overleg zal de claim op verkrijgende verjaring zijn.
De doelstelling is om via minnelijk overleg de ambitie van de REV te realiseren. Dat
betekent dat gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing voor het gebruik en de
bebouwing van de kade. Parallel zal de gemeente echter ook een handhavingstraject
moeten opstarten vanuit haar publiekrechtelijk taak in relatie tot het ingediende verzoek
om handhaving. Dat betekent dat de overtreder, in dit geval de woonbootbewoner, wordt
verzocht middels bestuursdwang de overtreding ongedaan te maken.
Het handhavingstraject kan worden afgebroken, zodra er via het minnelijk overleg
overeenstemming is over een passende oplossing.
Aanwijzen Duivendrechtsevaart conform APV
Op basis van artikel 5.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV)
Ouder-Amstel is het verboden zonder vergunning met een vaartuig een ligplaats in te
nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op
door het college aangewezen gedeelten van openbaar water. Op dit moment is de
Duivendrechtsevaart nog niet aangewezen door het college, en daarom geldt het
ligplaatsverbod niet. Dat heeft tot gevolg dat in de huidige situatie (woon)boten kunnen
aanmeren in de Duivendrechtsevaart zonder dat de gemeente daarop kan handhaven.
Om daarop te kunnen handhaven moet het water conform de APV worden aangewezen
door het college, zodat er een ligplaatsverbod gaat gelden.
Daarnaast heeft het niet aanwijzen van de Duivendrechtsevaart door het college van b&w
nog een ander belangrijk gevolg. Op 1 januari 2018 treedt naar verwachting de
Wetswijziging verduidelijking voorschriften woonschepen (hierna: Wet) in werking. Deze
Wet moet er voor zorgen dat woonboten net als woningen als bouwwerken (gebouwen)
worden gezien die moeten worden getoetst aan de bouwregelgeving. Een te verwachten
consequentie van het invoeren van deze Wet is dat alle woonboten legaal worden. Op het
moment van inwerkingtreding is er dan geen sprake meer van woonboten die illegaal zijn
of woonboten die onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen.
Het college heeft de Duivendrechtsevaart aangewezen conform artikel 5.25, lid 1 van de
APV. Daardoor houdt de gemeente zelf de regie en kunnen het college en de
gemeenteraad zelf een integrale afweging maken ten aanzien van de
Duivendrechtsevaart in relatie tot (woon)boten.
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Vervolgstappen
Voor de woonboten zijn de volgende vervolgstappen aan de orde om de ambitie vanuit
de REV te kunnen realiseren.
aanwijzen Duivendrechtsevaart conform APV;
vaststellen uitvoeringsstrategie en voorkeursscenario;
minnelijk overleg bewoners, ontwikkelde partijen en gemeente: woonboten en
gebruik en bebouwing kade;
taxatie van de woonboten (onderdeel van het minnelijk overleg);
onderzoek alternatieve locaties;
in kaart brengen mogelijkheden stadsvernieuwingsurgenten;
parallel aan minnelijk overleg opstarten handhavingstraject.
Met de bedrijven zal overleg opgestart worden om te onderzoeken of het haalbaar is de
kade en de Duivendrechtsevaart openbaar te maken, daar waar de bedrijven deze nu in
gebruik hebben. Net als bij de woonboten zal moeten worden onderzocht welke juridische
en financiële mogelijkheden er zijn.
Voor de Duivendrechtsevaart wordt een apart inrichtingsplan gemaakt waarin specifiek
wordt ingegaan op de rol van de Duivendrechtsevaart in de transformatie van het ABP
Zuid naar werkstad. Daarin wordt ook ingegaan op de gewenste langzaam
verkeersroutes langs de Duivendrechtsevaart en welk ingrepen daarvoor nodig zijn.

3.2.3 Vervoersnetwerk
In de REV wordt een aantal (regionale) ingrepen in het vervoersnetwerk voorgesteld. In
het kader van de gehele ontwikkeling van de zone tussen het Amstel station en het AMC
zal in overleg met o.a. de Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de vervoersregio en
het GVB onderzocht worden welke ingrepen nodig en haalbaar zijn. Een voorbeeld
daarvan is het afwaarderen van de Rijksweg A2. Rijkswaterstaat, de Vervoerregio, de
gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel werken op basis van een intentieovereenkomst
aan een bestuursovereenkomst. Daarvoor wordt een apart traject doorlopen met aparte
besluitvorming waarin de belangen van De Nieuwe Kern en het ABP Zuid behartigd
worden. Het afwaarderen van de A2 is daarom geen onderdeel van dit projectplan.
Naast het afwaarderen van de A2 zal in het kader van ABP Zuid afstemming nodig zijn
voor infrastructurele ingrepen die plaatsvinden op het ABP Zuid, maar ook op het spoor
en de A10 in relatie tot de beoogde ontwikkelingen. Dat laatste is onderdeel van de
planvorming die hoort bij de deelontwikkelingen en richt zich vooral op de milieuaspecten
zoals geluid en luchtkwaliteit. Als onderdeel van dit projectplan wordt overleg gevoerd
met de bij deze ingrepen betrokken partijen.

3.2.4 Openbare ruimte
Het verbeteren van de sociale veiligheid van doorgaande routes en stationsomgevingen
en het verblijfsklimaat staat in algemene zin centraal. Vanuit de REV wordt mede daarom
als doelstelling gesteld dat er moet worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering om te
kunnen transformeren naar werkstad en zodoende de openbare ruimte op te waarderen.
Daarnaast speelt de discussie met de gemeente Amsterdam over het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.
De ingrepen die vanuit de REV wenselijk zijn in de openbare ruimte worden financieel
inzichtelijk gemaakt. Een aantal ingrepen worden direct gekoppeld aan de verschillende
deelontwikkelingen. Voor de overige ingrepen moet worden onderzocht of die
gefinancierd kunnen worden vanuit de deelontwikkelingen. Dit zal onderdeel zijn van het
opstellen van een financiële onderlegger en het maken van afspraken daarover.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van de
gemeente Amsterdam, als eigenaar van deze openbare ruimte. De gemeente Amsterdam
heeft aangegeven daarover graag in gesprek te willen in relatie tot de inkomsten van
Ouder-Amstel die voortkomen uit het gebied.
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Vanuit Ouder-Amstel moet worden overwogen of het wenselijk is dat de gemeente
Amsterdam in Ouder-Amstel verantwoordelijk blijft voor het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. In het bestuurlijk overleg met de gemeente Amsterdam is afgesproken
dat nader onderzoek wordt gedaan naar het beheer en onderhoud en een voorstel
gemaakt voor het toekomstig beheer en onderhoud. Deze afspraak wordt vastgelegd in
de nog op te stellen intentieovereenkomst Amstel-Arena.
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4. Projectorganisatie
In het vorige hoofdstuk is de aanpak per thema beschreven. In navolgende paragrafen
wordt ingegaan op de projectorganisatie die daarbij hoort. In hoofdstuk 5 wordt de
aanpak en de projectorganisatie vervolgens vertaald naar uren en kosten. Uitgangspunt
is dat de gemeente geen actieve rol heeft in de verschillende deelontwikkelingen, maar
als bevoegd gezag faciliterend en toetsend optreedt. De gemeente houdt de regie vanuit
haar publiekrechtelijke bevoegdheid.

4.1 Interne projectorganisatie en overleg
Vanwege beperkte capaciteit is er voor het ABP Zuid geen vaste groep deskundigen die
samen met de projectleiding opereert vanuit een. Bespreking van het ABP Zuid vindt op
dit moment in de projectgroep De Nieuwe Kern. Het leveren van inhoudelijke
deskundigheid gebeurt nu adhoc op verzoek van de projectleiding. In beginsel is het
wenselijk dat er naast de projectgroep van De Nieuwe Kern een projectgroep voor het
ABP Zuid wordt ingesteld. De beperkt beschikbare capaciteit binnen Ouder-Amstel en
DUO+ maakt het echter onmogelijk om naast De Nieuwe Kern en het reguliere werk, ook
structureel deel te nemen in een projectgroep voor ABP Zuid. Ook is gebleken dat er
geen financiële ruimte is om de capaciteit van Ouder-Amstel of van DUO+ uit te breiden.
Zoals al eerder opgemerkt betekent dat voor het ABP Zuid de gemeente vanuit haar
publiekrechtelijke bevoegdheid vooral een faciliterende en toetsende rol heeft, wat
betreft het thema deelontwikkelingen. Dit betekent dat de voor de deelontwikkeling
benodigde producten (opstellen stedenbouwkundige visie/plan, kavelpaspoort, bouwplan,
juridisch-planologisch kader, onderzoek, overeenkomsten etc.) door de ontwikkelende
partijen zullen moeten worden opgesteld, en door gemeente getoetst en bij
overeenstemming vastgesteld. Dit past goed bij de doelstelling van kostenverhaal
conform de Wro, waarbij de door de gemeente te maken kosten moeten worden verhaald
op de verschillende ontwikkelingen.
Op de overige thema’s binnen het ABP Zuid, zoals de woonboten, openbare ruimte,
beeldkwaliteitsplan, financiële onderlegger, afstemming met Amsterdam en
regiopartners, etc. zal de gemeente een actievere rol hebben. Dat is nodig omdat deze
thema’s behoren tot de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente en niet
één op één aan de markt overgelaten kunnen worden. Voor deze thema’s is overleg en
nader onderzoek noodzakelijk om de ambitie te kunnen realiseren. Ook speelt de
gemeente Amsterdam een belangrijke rol in een aantal van deze thema’s. Om deze
reden wordt met de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst gesloten voor het
gebied Amstel-Arena en anterieure afspraken voor het ABP Zuid.
Op basis van bovenstaande geldt voor het ABP Zuid de volgende structuur.
College en gemeenteraad
Belast met de formele besluitvorming.

Stuurgroep college
In de stuurgroep worden voor de ruimtelijke projecten door het college en de
gemeenteraad te nemen besluiten voorbereid. Naast het college neemt de dagelijkse
projectleiding deel aan dit overleg. Externe deelname gaat alleen in overleg met de
stuurgroep. De stuurgroep wordt voorgezeten door de voor het project
verantwoordelijke wethouder.
Projectwethouder: Rineke Korrel
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Projectenoverleg
Het projectenoverleg zorgt voor integrale afstemming tussen de ruimtelijke projecten
van de gemeente en bereidt de stuurgroep voor. Aan dit overleg nemen de
projectleiding van de projecten en de coördinator ruimte deel. Het projectenoverleg
wordt voorgezeten door de ambtelijk opdrachtgever.
Ambtelijk opdrachtgever: Luuk Heijlman
Inhoudelijke afstemming projecten In dit overleg worden de projecten De Nieuwe
Kern en ABP Zuid inhoudelijk afgestemd en actuele thema’s besproken. De
projectleiding en de bij De Nieuwe Kern en ABP Zuid betrokken inhoudelijk
deskundigen (zowel beleid als uitvoering) van Ouder-Amstel en DUO+ nemen deel in
dit overleg. Dit afstemmingsoverleg wordt voorgezeten door de strategisch adviseur
voor deze zone.
Strategisch adviseur: Serge van Donkelaar
Werkgroepen per thema
Omdat er geen formele projectgroep ABP Zuid wordt ingesteld zullen de aanpak van de
thema’s in werkgroep verband worden opgepakt. In deze werkgroepen nemen deel de
inhoudelijk deskundigen van Ouder-Amstel en DUO+, die voor dat specifieke thema
nodig zijn. De werkgroepen worden in eerste instantie voorgezeten door de
projectleiding van ABP Zuid. Afhankelijk van het thema kan er voor worden gekozen
om een inhoudelijk deskundige aan te wijzen als trekker van een werkgroep.
Voor het thema woonboten wordt voorgesteld een projectleider aan te stellen die zich
alleen met dit thema bezig houdt.
Projectleiding: Paul Cottaar en Danielle Tielemans – van der Steen

4.2 Externe overleggroepen
Ten behoeve van de uitwerking van de REV hebben er een tweetal overleggen
plaatsgevonden met de betrokken partijen op het ABP Zuid. Vooralsnog is ervoor
gekozen om hier nog niet de partijen binnen het deelgebied ‘De Culinaire Straat’ en
‘Balkon aan de A10’ te betrekken. Met de partijen van ‘De Culinaire Straat’ zal de
projectorganisatie in een later stadium gesprekken voeren. Er zijn aparte gesprekken
gevoerd met de partijen die in het deelgebied ‘Balkon aan de A10’ vallen. Om te komen
tot een duidelijke afstemming en een eenduidig beeld in het plangebied is het van belang
om alle partijen in een vroeg stadium mee te nemen in het proces. Hiermee kan namelijk
worden voorkomen dat er een ‘eilanden-cultuur’ ontstaat.
Voor de deelontwikkelingen wordt een aparte overlegstructuur opgesteld die wordt
vastgelegd in op te stellen intentieovereenkomst. Deze kan er per deelontwikkeling
anders uitzien en is daarom (nog) niet opgenomen in het projectplan.
Met de gemeente Amsterdam vindt op verschillende thema’s en over de voortgang van
de projecten De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid nauw overleg plaatst ten
aanzien van het gebied Amstel-Arena. Voor dat overleg wordt de volgende structuur
vastgesteld.
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Bestuurlijk overleg Amsterdam/Ouder-Amstel
Het bestuurlijk overleg is belast met de voorbereiding van door beide gemeentes te
nemen bestuurlijke besluiten. Grensoverschrijdende thema’s die bestuurlijk relevant
zijn worden besproken en bewaakt. Ook bewaakt het bestuurlijk overleg de voortgang
van de in de intentieovereenkomst Amstel-Arena gemaakte afspraken. Naast de voor
de projecten (De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid) verantwoordelijke
wethouders nemen ook de strategisch adviseur en de projectmanagers deel in het
bestuurlijk overleg.

Ambtelijke stuurgroep Amsterdam/Ouder-Amstel
De stuurgroep bespreekt op hoofdlijnen de voortgang van de projecten en
discussiepunten waarover in het afstemmingsoverleg geen overeenstemming is
bereikt. De stuurgroep is belast met de voorbereiding van het bestuurlijk ovelreg en
de daarin te bespreken onderwerpen. Namens Ouder-Amstel nemen aan de
stuurgroep deel de strategisch adviseur en de projectmanagers.
Inhoudelijk afstemmingsoverleg Amsterdam/Ouder-Amstel
Per project vindt inhoudelijke afstemming tussen Amsterdam en Ouder-Amstel plaatst
in het afstemmingsoverleg. Daarin worden actuele zaken die voor de projecten
relevant zijn en de voortgang besproken. Tevens worden voorstellen aan de
stuurgroep voorbereid. Aan het afstemmingsoverleg nemen deel de projectleiding en
als nodig in overleg inhoudelijk deskundigen.

4.3 Taken en verantwoordelijkheden
De dagelijkse aansturing en ambtelijke verantwoording van het project is in handen van
de projectleiding. Onder aansturing van de projectleiding worden de volgende inhoudelijk
deskundige (beleids)medewerkers van de gemeente en DUO+ op uur basis gevraagd
deel te nemen in de werkgroepen afhankelijk van de thema’s.
Ouder-Amstel
Projectmanager:
Paul Cottaar
Projectmedewerker:
Danielle Tielemans
Projectleider woonboten:
Nader in te vullen
Stedenbouwkundige/supervisie:
Tess Broekmans (Urhahn)
Economische Zaken:
Laura van de Heuvel
Verkeer en parkeren:
Jan van Heiningen
Grondzaken:
Nienke Kevelham
Voor de volgende beleidsmedewerkers is geen structurele inzet nodig, maar die worden
adhoc betrokken op het moment dat het project daarom vraagt.
Sport:
Leon Jansen-Lok
Onderwijs:
Lydia ten Wolde
Wonen:
Mark Broekhuis
DUO+
Communicatie:
Financiën:
VTH (ruimtelijke ordening):
VHT (milieu en duurzaamheid):
Buurt (civiel, verkeer, groen en rioolering/water):

Astrid van der Vorm
Marco Steen
Elizabeth van den Kerkhoff
Zefran Hussain/Fons Jansen
Nader in te vullen

Vanuit DUO+ zal de expertise moeten worden geleverd om inhoudelijk input te kunnen
bieden. Waar dit vanuit Duo+ niet mogelijk is om te leveren, zal deze moeten worden
ingehuurd. De voorkeur gaat er naar uit dat dit in samenwerking met de projectleiding
gebeurd.
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Projectmanager
De projectmanager geeft leiding is ambtelijk verantwoordelijk voor het werk aan het
project. Coördineert en begeleid de verschillende werkgroepen afhankelijk van de
zwaarte van de werkgroep. Bewaakt de samenhang en afstemming tussen de diverse
onderdelen van het project en met andere projecten binnen het buiten het plangebied.
Initieert of voert overleg met belanghebbenden en andere (hogere) overheden, stuurt de
besluitvorming in de gemeente aan en is budgethouder. Onderhandelen en
contractvorming zijn onderdeel van zijn werkzaamheden.
Projectmedewerker
Steunt de projectmanager op alle onderdelen waar nodig en is bij afwezigheid van de
projectmanager plaatsvervangend en eerste aanspreekpunt bij de gemeente.
Ondersteunt tevens de projectmanager bij de afstemming met andere projecten en
overleg met belanghebbenden en andere (hogere) overheden. Verricht en begeleidt
uitvoerende werkzaamheden en is verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken
daaromtrent. Coördineert en begeleidt de verschillende werkgroepen. Verzorgt de
agendering en verslaglegging van de verschillende overleggen.
Projectleider woonboten
De projectleider woonboten houdt zich sec bezig met dit thema en gaat op basis van de
uitvoeringsstrategie in overleg met de woonbootbewoners. In samenspraak met de
projectmanager betrekt de projectleider ook ontwikkelende partijen bij het overleg met
de woonboten, als dat nodig wordt geacht. Is verantwoordelijk voor de in de
uitvoeringsstrategie beschreven stappen en onderzoeken en coördineert en begeleid van
daaruit de werkgroep. Overlegt regelmatig met en legt verantwoording af aan de
projectmanager.
Inhoudelijke deskundigheid
De inhoudelijk deskundige (zowel beleids- als uitvoerende medewerker) zorgt afhankelijk
van de te behandelen onderwerpen voor de juiste expertise. Zal er zorg voor dragen dat
de voorbereiding, uitvoering en aansturing van het werk dat door collega’s van de
betreffende afdeling wordt gedaan. Tevens het beoordelen van de door ontwikkelende
partijen op te stellen producten en uit te voeren onderzoek en het laten behandelen van
omgevingsvergunningen en juridisch-planologische of vergunningsprocedures behoort tot
het takenpakket. Het schrijven van conceptadviezen, voorstellen en besluiten vanuit de
desbetreffende vakdiscipline ten behoeve van behandeling in de projectgroep behoort
ook tot een van de taken en verantwoordelijkheden.
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5. Financiën
Doelstelling is 100% kostenverhaal conform de Wro. Het verhalen van kosten en het
maken van afspraken daarover gaat bij voorkeur via anterieure overeenkomsten tussen
de gemeente Ouder Amstel en de ontwikkelende partijen. Omdat er geen sprake is van
één exploitatiegebied is het ook niet mogelijk om met alle partijen gezamenlijk te komen
tot één (anterieure) overeenkomst voor het ABP Zuid, zoals bij De Nieuwe Kern het geval
is. De inhoud van en de partij met wie deze afspraken worden gemaakt is verschillend en
afhankelijk van het grondeigendom. Dat betekent dat per ontwikkellocatie met de bij de
ontwikkeling betrokken partijen afspraken gemaakt worden over kostenverhaal.
Daarover is in de REV een financiële paragraaf opgenomen.
In navolgende tekst en tabellen is een verwachting gegeven van de uren en een
overzicht van de kosten voor de komende jaren voor het ABP Zuid. Straks zal per
deelontwikkeling een aparte begroting worden gemaakt omdat in het kader van het
kostenverhaal partijen akkoord moeten gaan met deze begroting. Daarvoor wordt de
financiële onderlegger gemaakt die nu nog in bewerking is. Op het moment dat die
gereed is zullen de benodigde financiële besluiten voorbereid worden.
In de volgende tabel is de jaarlijkse inschatting van de projectgroep weergegeven
gebaseerd op 1.500 werkbare uren op jaarbasis:
Ouder-Amstel

2017

2018

2019

2020

2021

Paul Cottaar
Danielle Tielemans - van der Steen

800
700

800
800

800
800

900
800

1000
800

Jan van Heiningen

100

100

100

100

100

Nienke Kevelham
Leon Jansen-Lok

200
50

200
50

200
50

200
50

200
50

Lydia ten Wolde
Laura van den Heuvel

50
300

50
200

50
200

50
200

50
200

Mark Broekhuis

150

150

150

150

150

Totaaloverzicht uren Ouder-Amstel

2350

2350

2350

2450

2550

DUO+

2017

2018

2019

2020

2021

Astrid van der Vorm

300

200

200

200

200

Elizabeth van den Kerkhoff
Zefran Hussein/Fons Jansen

150
100

100
150

100
150

100
150

100
150

Assetbeheerder/projectleider civiel
Marc Streefkerk

200
200

400
300

400
150

300
100

300
100

Assetbeheerder groen
Totaaloverzicht uren DUO+

50
1000

50
1200

50
1050

50
900

50
900

Totaal doorbelasting loonkosten
organisatie

2017

2018

2019

2020

2021

246.307

262.967

251.722

248.059

255.641

In de tabel op de volgende pagina zijn de te verwachten plankosten voor het ABP Zuid
weergegeven. Dit zijn de algemene plankosten bestaan uit de in hoofdstuk 3 beschreven
stappen en documenten met de daarbij behorende inzet van medewerkers van de
gemeente of externe deskundigheid. Daarbij gaat het om opstellen REV, financiële
onderlegger, beeldkwaliteit plan maar het voor de woonboten benodigd onderzoek.
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Voor de woonboten is een uitvoeringsstrategie opgesteld met daarbij een eerste
verwachting van de kosten. Voorgesteld wordt om voor de woonboten apart budget
beschikbaar te stellen en op te nemen in de begroting, op basis van besluitvorming
rondom de uitvoeringsstrategie. Reden hiervoor is dat de kosten die de gemeente moet
maken wat betreft de woonboten niet verhaald kunnen worden. Over de woonboten vindt
op basis van de uitvoeringsstrategie aparte besluitvorming plaats.
Te verwachten kosten voor de woonboten op basis van de uitvoeringsstrategie voor 2018
zijn:
Omschrijving
Projectleider
Externe kosten
Totaal

Toelichting
Uitgaande van 750 tegen een uurtarief
van €100.
Verhuiskostenvergoeding,
urgentieverklaring, verwijderingskosten
illegale situaties en nader onderzoek.

Kosten
€75.000
€150.000
€225.000

In bovenstaand overzicht zijn geen procedurele kosten opgenomen die nodig zijn voor
het opheffen van illegale situaties of planologisch mogelijk maken van alternatieve
oplossingen (buitenruimte of andere locaties). Om wat financiële ruimte te creëren en
onverwachte kosten te kunnen opvangen wordt een budget voor de woonboten van
€250.000 aangevraagd.
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6. Planning
Een goede inhoudelijke afweging in beginsel is prioriteit boven het halen van een
planning. ABP Zuid valt of staat met duidelijk doordachte en met partijen afgestemde
keuzes. Daarnaast zijn een aantal thema’s, waarbij sprake is van minnelijk overleg en
mogelijk juridische procedures die tijd vergen. Er moet echter voorkomen worden dat er
dusdanig veel vertraging ontstaat dat partijen afhaken. Daarom is het wenselijk om na
vaststelling met de visie concrete afspraken te gaan maken met partijen en te starten
met de planvorming en verdere voorbereiding en uitwerking van de verschillende
thema’s. Dat betekent echter wel dat het ABP Zuid niet alleen bij de projectleiding maar
ook bij de andere medewerkers van Ouder-Amstel en DUO+ aandacht en prioriteit moet
gaan krijgen.
Alle thema’s zullen een eigen dynamiek en daarmee eigen planning hebben. Per
ontwikkellocatie zal een planning worden opgesteld en ook voor de overige thema’s
zullen afspraken met de daarbij betrokken partijen worden gemaakt over termijnen, voor
zover dat mogelijk is. Zodra meer zicht is op de planningen van de deelontwikkelingen en
overige thema’s, zal een overal planning worden opgesteld zodat er inzicht ontstaat
wanneer wat staat te gebeuren. Onderstaand overzicht geeft in algemene zin een indruk
van de stappen op hoofdlijnen en wanneer deze gaan plaatsvinden.
Werkzaamheden ABP Zuid die starten in 2017
- vaststellen ruimtelijke economische visie ABP Zuid
- vaststellen uitvoeringsstrategie en voorkeursscenario 3 woonboten
- in kaart brengen mogelijkheden stadsvernieuwingsurgenten
- taxatie van de woonboten (onderdeel van het minnelijk overleg)
- opstarten minnelijk overleg (bewoners, ontwikkelende partijen en gemeente) en
handhavingstraject: woonboten en gebruik en bebouwing kade
- aanwijzen Duivendrechtsevaart conform ABP
- uitwerking ruimtelijk economische visie ten behoeve van het beeldkwaliteitsplan
- opstellen financiële onderlegger en overleg
- overleg (anterieure) afspraken en aanpak deelontwikkelingen
- overleg beheer en onderhoud openbare ruimte
Werkzaamheden APB Zuid die doorlopen of starten in 2018
- minnelijk overleg en handhavingstraject woonboten en gebruik en bebouwing kade
- onderzoek alternatieve locaties woonboten
- vastleggen (anterieure) afspraken en planvorming deelontwikkelingen
- opstellen en besluitvorming beeldkwaliteitsplan
- besluitvorming financiële onderlegger en maken afspraken
- juridische-planologische procedures deelontwikkelingen
- overleg en voorstel beheer en onderhoud openbare ruimte
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7. Communicatie
Dit project vraagt om een zorgvuldige communicatiestrategie. Hierbij is communicatie
participatie met betrokken partijen een belangrijke factor. Omdat het ABP Zuid onderdeel
is van een groter gebied Amstel-Arena wordt voorgesteld om samen met de gemeente
Amsterdam eerst een overkoepelende marketingstrategie op te stellen voor het gehele
gebied Amstel-Arena. Binnen deze overkoepelende strategie wordt voor de verschillende
deelgebieden (De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid en Entrada) een
positionerings-/marketingplan opgesteld.
Naast bovengenoemde strategie wordt ook een communicatieplan opgesteld voor het
overleg door en communicatie vanuit de gemeente. Maar ook de wijze waarop de
gemeenteraad moet worden betrokken. Door beperkt beschikbare capaciteit en andere
prioriteiten bij DUO+ is die echter nog niet beschikbaar.
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2.g Geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai (op verzoek van OAA)
1 Dossier 690 voorblad.pdf

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer

690

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

7 december 2017

Agendapunt

2.g

Omschrijving

Geluidsbelastingkaarten in het kader van de Europese
richtlijn Omgevingslawaai (op verzoek van OAA)

Eigenaar

Hussain, Z.M.

Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie Burger en Bestuur

7 december 2017

Toelichting
Volgens de Europese Richtlijn Omgevingslawaai is de gemeente Ouder-Amstel verplicht om
elke 5 jaar geluidbelastingkaarten op te stellen. De geluidbelastingkaarten brengen de
geluidsituatie in beeld, de geluidbelasting is berekend op geluidgevoelige bestemmingen
zoals woningen, scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen en
geluidgevoelige terreinen.
Voor Ouder-Amstel zijn er voor vier bronsoorten geluidbelastingkaarten opgesteld,
namelijk:
• Wegverkeerslawaai: de geluidbelasting van verkeer rijdend op belangrijke wegen binnen en
rond de gemeente Ouder-Amstel, waarbij de maximum snelheid meer dan 30 km/uur
bedraagt.
• Industrielawaai: de geluidbelasting van gezoneerde industrieterreinen binnen en rond de
gemeente Ouder-Amstel;
• Vliegtuiglawaai; en
• Spoorweglawaai.
Andere geluidbronnen zoals burenlawaai, horeca, brommers en evenementen vallen buiten
de werkingssfeer van de Richtlijn.

1 Voorstel college geluidsbelastingkaarten OA 2017.docx

VOORSTEL AAN B&W

Redactie

Raadsvoorstel

Z.M. Hussain

ja

nee

Datum

Uiterlijk behandelen op

25 oktober 2017

07-11-2017

Behandelen in commissie

Behandelen in raad

Bespreekstuk

ja

nee

Geheimhouding

ja

nee

30-11-2017
Afschrift verzonden aan

Bijlagen

Divers
Onderwerp

Vastellen geluidbelastingkaarten en -tabellen in het kader van de Europese richtlijn
Omgevingslawaai
Conceptbesluit

besluiten:
- Kennis te nemen van het onderzoeksrapport voor de geluidsbelastingkaarten
voor de gemeente Ouder-Amstel;
- De geluidbelastingkaarten en - tabellen vast te stellen en deze aan Het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te bieden;
- De geluidsbelastingkaarten en - tabellen te publiceren en gedurende 6 weken
ter inzage te leggen (tegen de vaststelling is geen bezwaar en beroep
mogelijk); en
- Ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie Ruimte.
Paraaf afdelingshoofd

:

Besproken met portefeuillehouder J.J. de Maa:
B&W

Akkoord

Burg.
Weth.
Weth.
Weth.
Secr.
besluit d.d.:

Bespreken

ja

nee

Opmerkingen

Mede-adviseur(s)

Samenvatting
In 2002 is door de Europese Commissie de Europese Richtlijn Omgevingslawaai
vastgesteld. Europa wil met deze richtlijn de verschillende dosismaten voor geluid in
de verschillende Europese landen harmoniseren. Bovendien worden de landen
verplicht om eens in de 5 jaar over de geluidsbelasting in hun land te rapporteren, en
dit ook aan het publiek openbaar te maken. In Nederland is deze richtlijn in 2004
opgenomen in de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Op grond hiervan dienen
gemeenten eens in de 5 jaar (actuele) informatie over geluidsbelasting bij het
ministerie Infrastructuur en Waterstaat aan te leveren.
Door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ is een programma van eisen opgesteld op
basis waarvan offertes zijn opgevraagd. Aan het adviesbureau DGMR is opdracht
gegeven voor het maken van geluidsbelastingkaarten en -tabellen (verder als
kaarten/tabellen). Deze kaarten en tabellen zijn opgesteld en u treft ze als bijlage bij
deze notitie aan. Voorgesteld wordt de kaarten en tabellen vast te stellen en na
vaststelling aan het ministerie Infrastructuur en Waterstaat toe te sturen en ook te
publiceren. Tevens wordt voorgesteld deze ter kennisname aan de commissie Ruimte
aan te bieden.

Wat is de voorgeschiedenis?
Op 18 juli 2002 is, als onderdeel van een nieuw Europees raamwerk voor
geluidsbeleid, de Richtlijn Omgevingslawaai gepubliceerd (de EU-richtlijn
Omgevingslawaai, 2002/49/EG). In Nederland is de richtlijn in 2004 opgenomen in de
Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.
Europa wil met deze richtlijn de verschillende dosismaten voor geluid in de
verschillende Europese landen harmoniseren.
Bovendien worden de landen verplicht om over de geluidsbelasting in hun land te
rapporteren, en dit ook aan het publiek openbaar te maken. De richtlijn bevat de
volgende elementen:
- Harmonisatie van geluidsmaten en rekenmethoden;
- Inventarisatie van de problematiek door het maken van
geluidsbelastingkaarten.
Een geluidsbelastingkaart is een weergave van gegevens omtrent een bestaande of
voorspelde geluidssituatie in termen van een geluidsbelastingindicator, overschrijding
van een geldende relevante grenswaarde, aantal blootgestelde personen in een
bepaald gebied, aantal woningen dat in een bepaald gebied blootgesteld is aan
bepaalde waarden van een geluidsbelastingindicator. Vorenstaande zal in het actieplan
uitgebreid aan de orde komen, welke t.z.t. aan u voorgelegd zal worden. Wel kan in
het kort worden vermeld dat de tabellen het aantal gehinderden bevatten en de
kaarten gebieden tonen waarin bepaalde geluidsniveaus zich voordoen.
Op Europees niveau is, als voornaamste doel op het gebied van geluidshinder, gesteld
dat niemand mag worden blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid
en de kwaliteit van zijn/haar bestaan in gevaar brengen. Het doel van de richtlijn is,
om op basis van prioriteiten, de schadelijke gevolgen (inclusief hinder) van
blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen.
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Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, moeten volgens de
Richtlijn omgevingslawaai de hierboven genoemde elementen worden toegepast.
Daarnaast moet de richtlijn een grondslag gaan bieden voor het ontwikkelen van
Europees bronbeleid. Het gaat daarbij om aanscherping van de maximale
geluidsniveaus (bronvermogens) van de belangrijkste bronnen. Hieronder vallen onder
andere weg- en spoorwegvoertuigen en -infrastructuur, vliegtuigen, materieel voor
gebruik buitenshuis en in de industrie en verplaatsbare machines.
Een meer gedetailleerde uitwerking van de richtlijn is gegeven in het Besluit
omgevingslawaai (een AMvB) en de Regeling omgevingslawaai (een ministeriële
regeling). Hierin staan nadere regels over bijvoorbeeld de kartering en de dosiseffectrelaties.

Wat is er aan de hand?
De geluidsbelastingkaarten en het actieplan dienen om de 5 jaar te worden
geactualiseerd. In 2008 heeft uw college voor het eerst de kaarten en tabellen
vastgesteld en gepubliceerd. In 2012 heeft uw college dat ook gedaan. Nu dienen de
kaarten/tabellen voor de derde tranche te worden vastgesteld en te worden
gepubliceerd. Nadat de kaarten/tabellen ter inzage hebben gelegen, zal het actieplan
worden opgesteld en ter vaststelling aan uw college worden aangeboden.
Bij het vorenstaande dient overigens opgemerkt te worden dat de verplichting om
eerst de kaarten/tabellen vast te stellen en te publiceren volgt uit de wet. Het is dus
niet mogelijk om de kaarten/tabellen en het actieplan tegelijkertijd op te stellen en
ook vast te stellen. Tegen de vaststelling van de kaarten/tabellen is GEEN bezwaar en
beroep mogelijk, omdat er sprake is van feitelijk handelen (vastleggen van bestaande
situatie).
Tevens dient opgemerkt te worden dat de kaarten/tabellen voor 30 juli 2017
gepubliceerd hadden moeten worden. Deze datum hebben we niet gehaald doordat er
nog tellingen uitgevoerd moesten worden. Er is contact geweest met het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat en zij zijn akkoord dat wij de kaarten/tabellen later
aanleveren. (Infomil, Patrick Leenhout).

Wat gaan we doen?
De kaarten/tabellen die zijn opgesteld vaststellen en publiceren. In deze
kaarten/tabellen zijn alle gehinderden opgenomen. De kaarten/tabellen dienen na uw
vaststelling ook aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te worden
aangeboden. Het ministerie verwerkt de kaarten/tabellen voor de Europese
Commissie.
Uw college is bevoegd tot het vaststellen van deze kaarten en tabellen. Nadat de
kaarten en tabellen vastgesteld zijn moet een actieplan worden gemaakt. Een
actieplan is nodig omdat daarin een relatie wordt gelegd met de maatregelen die
eerder waren vastgelegd (voorgaand actieplan) en ook welke maatregelen er nu
worden voorzien en wat daar de consequenties van zijn. Ook wordt de prioritering van
uitvoering van de maatregelen hierin verwerkt.
Voor het vaststellen van het actieplan dient u de gemeenteraad om advies te vragen.
In verband hiermee wordt voorgesteld deze notitie en de daarbij behorende stukken
ter kennisname aan te bieden aan de commissie.
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Wat hebben we hiervoor nodig?
De kaarten/tabellen zijn uit het budget (Algemene Milieuzaken/Advieskosten) dat
beschikbaar was betaald.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De geluidsbelastingkaarten moeten gedurende 6 weken worden gepubliceerd. Ook zal,
als hierom wordt verzocht, voor belangstellenden een bijeenkomst worden
georganiseerd om een toelichting te geven. Echter tegen de vaststelling van de
kaarten/tabellen is GEEN bezwaar en beroep mogelijk. Het betreft vastleggen van
bestaande situatie (feitelijk handelen).

Wat is het vervolg?
De kaarten/tabellen zullen worden gebruikt om een actieplan op te stellen. Het
actieplan moet voor juli 2018 zijn vastgesteld. Op een later tijdstip wordt u daarover
nog geïnformeerd.
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Instructie voor het invullen van gegevens
De drie oranje tabbladen bevatten invoercellen.

Vul alle oranje invoercellen in.
Als er geen gegevens beschikbaar zijn voor een bepaalde cel, laat die cel dan leeg.
Als het aantal gelijk is aan nul, vul in die cel dan '0' in. Bijvoorbeeld als er geen woningen zijn met een
geluidbelasting groter dan 75 dB.
Geef het bestand een zinvolle naam. Tip: vervang 'gemeenten' in de bestandsnaam door de naam van u
eigen gemeente.

Tab Algemene gegevens
Cel

Peiljaar

Rekenmethode

Gegevens geluidsgevoelige objecten

Tab Gemeenten
Cel
Aantal woningen
Aantal andere geluidgevoelige gebouwen

Aantal geluidgevoelige terreinen

Aantal woningen voorzien van extra geluidwering

Let op: Bij 'Wegverkeerslawaai totaal’ vult u de aantallen geluidsgevoelige objecten in op basis van de
cumulatieve geluidbelasting vanwege alle wegen.Voor dit onderdeel berekent u eerst de geluidsbelasting
vanwege alle wegen. Op basis van die berekening telt u het aantal geluidsgevoelige objecten in de de
geluidsbelastingklasse.
U telt dus niet de aantallen objecten van de bovenstaande stedelijke, provinciale en rijkswegen bij elkaa
op.
Dit geldt ook voor 'Spoorweglawaai totaal'.

Tab verschiltabellen
Cel
Aantal

ie voor het invullen van gegevens

voercellen.

n voor een bepaalde cel, laat die cel dan leeg.
die cel dan '0' in. Bijvoorbeeld als er geen woningen zijn met een

Tip: vervang 'gemeenten' in de bestandsnaam door de naam van uw

Instructie
Het peiljaar voor de kaart is 2016.
In bepaalde gevallen zijn gegevens uit 2016 niet tijdig
beschikbaar om de kaart tijdig te kunnen vaststellen. In dat
geval kan worden gewerkt met de meest recente gegevens
die beschikbaar zijn, met een extrapolatie naar 2016. Deze
gegevens mogen niet ouder zijn dan drie jaar.
Als de kaart is gebaseerd op een ander peiljaar, verbeter dat
in deze cel.
Vul de toegepaste rekenmethode in.
* voor weg en railverkeer is dat doorgaans SKM2.
* voor industrie is dat de HRMI
* voor luchtvaart hoeft u niets in te vullen
RWS en ProRail hebben via InfoMil een bestand beschikbaar
gesteld voor het tellen van de geluidsgevoelige objecten. U
geeft hier aan of u dat bestand heeft gebruikt.

Instructie
Vul het aantal woningen in de betreffende
geluidsbelastingklasse in. U rondt deze aantallen niet
af.
Vul het totaal aantal onderwijsgebouwen,
ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen,
psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven in
de betreffende geluidsbelastingklasse in. U rondt deze
aantallen niet af.
Vul het totaal aantal woonwagenstandplaatsen en
ligplaatsen bestemd voor woonschepen in de
betreffende geluidsbelastingklasse in. U rondt deze
aantallen niet af.
Indien beschikbaar, vul het aantal woningen in de
betreffende geluidsbelastingklasse in die zijn voorzien
van extra geluidwering. U rondt deze aantallen niet
af.
Het gaat om woningen die volgens Wet geluidhinder,
de Woningwet, de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart
is voorzien van extra geluidwering.

l’ vult u de aantallen geluidsgevoelige objecten in op basis van de
alle wegen.Voor dit onderdeel berekent u eerst de geluidsbelasting
e berekening telt u het aantal geluidsgevoelige objecten in de de

van de bovenstaande stedelijke, provinciale en rijkswegen bij elkaar

otaal'.

Instructie
Vul het aantal (ernstig) gehinderden of
slaapverstoorden uit het peiljaar 2011 (de vorige
ronde) in. U rondt deze aantallen niet af.

Algemene gegevens

Land
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Naam gemeente

Netherlands
NL
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SRMII
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e-mail
zefran.hussain@
duoplus.nl
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Rapportage voor gemeenten
Opmerkingen
Het aantal bewoners van woningen wordt berekend op basis van artikel 6 Regeling geluid milieubeheer.
Het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden wordt berekend op basis van het niet-afgeronde aantal bewoners in de geluidsbelastingklassen.
Het percentage bewoners van woningen dat wordt gehinderd of ernstig gehinderd dan wel van wie daardoor de slaap wordt verstoord, is vermeld in Bijlage 2 Regeling geluid milieubeheer.
Rond de aantallen niet af bij het invullen

Wegverkeerslawaai
stedelijke wegen
Lden [dB]
55-59
60-64
65-69
70-74
≥75
Totaal

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal gehinderden
niet afgerond

Aantal ernstig
gehinderden
niet afgerond

1.351
419
2
0
0
1.772

3.000
900
0
0
0
3.900

624
277
2
0
0
903

238
120
1
0
0
358

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
terreinen
0
0
0
0
0
0

7
5
0
0
0
12

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

1.358
424
2
0
0
1.784

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

114
1
0
0
0
115

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

84
58
10
0
0
152

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

33
43
0
0
0
76

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

296
18
12
6
1
333

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

61
15
6
3
0
85

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

1.877
555
25
6
1
2.464

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

Overige geluidgevoelige objecten

Lnight [dB]
50-54
55-59
60-64
65-69
≥70
Totaal

Wegverkeerslawaai
provinciale wegen
Lden [dB]
55-59
60-64
65-69
70-74
≥75
Totaal

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal
slaapverstoorden
niet afgerond

Aantal andere
geluidgevoelige
gebouwen

Aantal
geluidgevoelige
terreinen

114
1
0
0
0
115

300
0
0
0
0
300

18
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal gehinderden
niet afgerond

Aantal ernstig
gehinderden
niet afgerond

84
58
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0
0
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200
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0
0
0
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39
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9
0
0
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0
0
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Overige geluidgevoelige objecten
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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Totaal

Wegverkeerslawaai
rijkswegen
Lden [dB]
55-59
60-64
65-69
70-74
≥75
Totaal

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal
slaapverstoorden
niet afgerond

Aantal andere
geluidgevoelige
gebouwen

Aantal
geluidgevoelige
terreinen

33
43
0
0
0
76

100
100
0
0
0
200

5
9
0
0
0
15

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal gehinderden
niet afgerond

Aantal ernstig
gehinderden
niet afgerond

269
10
4
2
0
285

600
0
0
0
0
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7
4
2
0
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47
3
2
1
0
53

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
terreinen
4
1
0
0
0
5
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7
8
4
1
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Overige geluidgevoelige objecten

Lnight [dB]
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55-59
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Wegverkeerslawaai
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55-59
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2
0
2.406
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0
0
0
5.300
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354
15
2
0
1.227
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7
1
0
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Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
terreinen
4
1
0
0
0
5

23
17
8
4
1
53

Overige geluidgevoelige objecten

Lnight [dB]
50-54

Gemeenten

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal
slaapverstoorden
niet afgerond

Aantal andere
geluidgevoelige
gebouwen

Aantal
geluidgevoelige
terreinen

230

500

35

5

15

250
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55-59
60-64
65-69
≥70
Totaal

Gemeenten

50
2
0
0
282

100
0
0
0
600

11
1
0
0
47

0
0
0
0
5

10
4
3
0
32

60
6
3
0
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0
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Spoorweglawaai
lokaal en regionaal spoor
Lden [dB]
55-59
60-64
65-69
70-74
≥75
Totaal

Lnight [dB]
50-54
55-59
60-64
65-69
≥70
Totaal

Spoorweglawaai
hoofdspoorwegen
Lden [dB]
55-59
60-64
65-69
70-74
≥75
Totaal

Lnight [dB]
50-54
55-59
60-64
65-69
≥70
Totaal

Spoorweglawaai
totaal
Lden [dB]
55-59
60-64
65-69
70-74
≥75
Totaal

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal gehinderden
niet afgerond

Aantal ernstig
gehinderden
niet afgerond

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
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0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
4

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
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Aantal
slaapverstoorden
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0
0
0
0
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0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal gehinderden
niet afgerond

Aantal ernstig
gehinderden
niet afgerond

18
4
0
0
0
22

0
0
0
0
0
0

5
2
0
0
0
6

1
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
terreinen
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
terreinen

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal
slaapverstoorden
niet afgerond

6
1
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
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4
0
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0
0
0
0
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0

5
2
0
0
0
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1
1
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
terreinen
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
6

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
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0
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0
0
0
0
4

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
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0

1
0
0
0
0
1

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
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0

18
4
0
0
0
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Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
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0

6
1
0
0
0
7

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

25
4
0
0
0
29

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

1
0
0
0
0
1

Overige geluidgevoelige objecten

Lnight [dB]
50-54
55-59
60-64
65-69
≥70
Totaal

Gemeenten

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal
slaapverstoorden
niet afgerond

Aantal andere
geluidgevoelige
gebouwen

Aantal
geluidgevoelige
terreinen

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
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Industrielawaai
Lden [dB]
55-59
60-64
65-69
70-74
≥75
Totaal

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal gehinderden
niet afgerond

Aantal ernstig
gehinderden
niet afgerond

5
1
3
0
1
10

0
0
0
0
0
0

3
1
3
0
1
7

1
0
2
0
1
4

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
terreinen
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

5
1
3
0
1
10

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

1
0
0
0
0
1

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

3
0
0
0
0
3

Aantal woningen
voorzien van extra
geluidwering

Totaal aantal
geluidgevoelige
objecten

0

0
0
0
0
0
0

Overige geluidgevoelige objecten

Lnight [dB]
50-54
55-59
60-64
65-69
≥70
Totaal

Luchtvaartlawaai
Lden [dB]
55-59
60-64
65-69
70-74
≥75
Totaal

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal
slaapverstoorden
niet afgerond

Aantal andere
geluidgevoelige
gebouwen

Aantal
geluidgevoelige
terreinen

1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
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0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

3
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0

Overige geluidgevoelige objecten
Aantal andere
Aantal
geluidgevoelige
geluidgevoelige
gebouwen
terreinen
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Overige geluidgevoelige objecten

Lnight [dB]
50-54
55-59
60-64
65-69
≥70
Totaal

Gemeenten

Aantal woningen

Aantal bewoners
afgerond op
honderdtallen

Aantal andere
geluidgevoelige
gebouwen

Aantal
geluidgevoelige
terreinen

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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Staafdiagrammen (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden
Opmerking
U kunt deze diagrammen gebruiken bij de presentatie van de geluidsbelastingkaart aan het publiek.
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Verschil (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden tussen peiljaren 2016 en 2011
Opmerkingen
U kunt dit overzicht gebruiken bij de presentatie van de geluidsbelastingkaart en/of van het actieplan aan het publiek.

Wegverkeerslawaai
totaal
Lden [dB]
55-59
60-64
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Staafdiagrammen verschil (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden tussen peiljaren 2016 en 2011
Opmerkingen
U kunt deze diagrammen gebruiken bij de presentatie van de geluidsbelastingkaart en/of van het actieplan aan het publiek.
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4.b Lange termijn agenda
1 Lange termijn agenda

Lange termijn agenda
Commissies 30 november en 7 december 2017
Onderwerp
Bestemmingsplan De Ronde Hoep
Gemeentelijk Riolerings Plan
uitvoeringsnota preventief jeugdbeleid en jeugdhulp

eerste vergadering nieuwe raad
1e nieuwsbrief

Bestemmingsplan Compierterrein
Bestemmingsplan woningbouw manege
bestemmingsplan evenementen en terrassen
Beeldkwaliteitsplan ABP
cultuurbeleid
gezondheidsnota
speelplaatsenbeleid
Visie 2030
Centrumplan Ouderkerk

Bron

Commissie
1-02-18
1-02-18
8-02-18

Raad
15-02-18
15-02-18
15-02-18

begroting 2018

n.t.b.

19-04-18
19-04-18

31-05-18
31-05-18
31-05-18
31-05-18
7-06-18
7-06-18
31-05-18
n.t.b.
n.t.b.

14-06-18
14-06-18
14-06-18
14-06-18
14-06-18
14-06-18
14-06-18
n.t.b.
n.t.b.

actualisatie

7.a Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer Stichting Openbaar Onderwijs Primair (2017/68)
1 Dossier 694 voorblad.pdf
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Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer
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1 Raadsvoorstel 2017/68: Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer Stichting Openbaar Onderwijs Primair

RAADSVOORSTEL

Nummer 2017/68
datum raadsvergadering
onderwerp

:
:

portefeuillehouder
datum raadsvoorstel

:
:

14 december 2017
Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer
Stichting Openbaar Onderwijs Primair
M.C. van der Weele
31 oktober 2017

Samenvatting
Stichting Openbaar Onderwijs Primair heeft verzocht om de zittingstermijn van de huidige
Raad van Beheer te verlengen tot de voorgenomen fusie tussen Stichting OOP en Stichting
Spirit is afgerond. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2018 zal plaatsvinden.
Voorgesteld wordt om de zittingstermijn van de huidige Raad van Beheer te verlengen tot
de fusie is gerealiseerd of duidelijk is of de fusie doorgang zal vinden.

Wat is de juridische grondslag?
De Raad van Beheer van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) kent als
bestuursmodel een Raad van Beheer en de Directeur-bestuurder is belast met het
bestuur van de stichting. Op grond van de statuten van de stichting is de gemeenteraad
op grond van haar toezichthoudende verantwoordelijkheid belast met de benoeming van
bestuursleden.
De relevante artikelen 11 en 12 van de statuten, als vastgesteld oktober 2013 vermelden
met betrekking tot het benoemen van leden van de Raad van Beheer:
Artikel 11.
1. De Raad van Beheer bestaat uit maximaal vijf (5) leden, die bij voorkeur woonachtig
zijn in het voedingsgebied van de scholen.
2. De Gemeenteraad benoemt op basis van een openbaar gemaakt profiel:
a. twee (2) leden op voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsorganen
vertegenwoordigd via de GMR;
b. drie (3) leden op voordracht van de Raad van Beheer zelf.
Tevens wordt onder dit artikel, lid 5 & 6 vermeld dat:
5. Personen in dienst van de stichting of van de Gemeente kunnen geen lid van de
Raad van Beheer zijn.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Beheer is onverenigbaar met het lidmaatschap
van de GMR en het lidmaatschap van het College of van de Gemeenteraad.
Artikel 12.
1. De leden van de Raad van Beheer worden voor vier (4) jaar benoemd. De leden
kunnen na afloop van hun zittingsperiode terstond, maar ten hoogste eenmaal
worden herbenoemd.
2. De Raad van Beheer stelt in haar eerste vergadering een rooster van aftreden op
dat recht doet aan de verdeling volgens het bepaalde in artikel 11 tweede lid van
deze statuten.
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3. In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt in het eerste rooster van aftreden
bepaald welke leden van de Raad van Beheer na twee (2) jaar aftreden.
4. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Wat is de voorgeschiedenis?
De huidige Raad van Beheer van Stichting OOP wordt gevormd door:
- De heer W. Varkevisser - zittingstermijn loopt af op 2 oktober 2017 – vz - 2 termijn
- Mevrouw M. Bruins - zittingstermijn loopt af op 2 oktober 2017 – lid 2 termijnen
- Mevrouw K. van Noort - zittingstermijn loopt af op 1 april 2018 – GMR 2 termijnen
- De heer H. Castillion - zittingstermijn loopt af op 1 april 2020 - lid
- De heer R. Tjin-Tham-Sjin - zittingstermijn loopt af op 2 oktober 2017 – GMR/OA 1
termijn
De termijnen van drie leden zijn per 2 oktober 2017 verstreken en van een lid verstrijkt
de termijn per 1 april 2018. Drie van de leden komen niet in aanmerking voor
verlenging. De stichtingen hebben in oktober 2017 echter een fusieaanvraag ingediend
en hebben de gemeente Diemen en gemeente Ouder-Amstel verzocht om zittingstermijn
van de huidige Raad van Beheer te verlengen.
Omdat het bestuursmodel bij positief besluit over de voorgenomen fusie wijzigt, ligt het
in de rede om te wachten met het (her)benoemen van (nieuwe) leden tot de fusie een
feit is. De stichtingen verwachten dat de fusie in het voorjaar van 2018 wordt afgerond.

Waarom dit raadsvoorstel?
De termijnen van vier leden van de Raad van Beheer zijn verstreken of verstrijken op
korte termijn. Drie van de leden komen niet in aanmerking voor verlenging. De
stichtingen hebben echter een fusieaanvraag ingediend en hebben de gemeente Diemen
en gemeente Ouder-Amstel verzocht om de zittingstermijnen van de leden van de
huidige Raad van Beheer te verlengen.
Op korte termijn, naar verwachting november 2017, wordt duidelijk of de fusie van
Stichting OOP en Spirit zal plaatsvinden. Bij positief besluit wordt de fusie naar
verwachting in het voorjaar van 2018 afgerond.

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt om de zittingstermijn van de leden van de Raad van Beheer van
Stichting Openbaar Onderwijs Primair te verlengen totdat de fusie is gerealiseerd of
duidelijk is dat de fusie geen doorgang zal vinden.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Omdat op korte termijn duidelijk wordt of de fusie doorgaat en deze bij positief besluit in
het voorjaar van 2018 wordt afgerond, ligt het in de rede om gelijktijdig met het
vaststellen van de nieuwe statuten (nieuwe) leden te (her)benoemen.
U kunt ervoor kiezen om niet in te stemmen met het verzoek van Stichting OOP. In dat
geval moeten voor een betrekkelijk korte periode nieuwe leden worden geworven. Gezien
het korte tijdsbestek is dit niet voor de hand liggend.
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Stichting OOP wordt over uw besluit geïnformeerd.

Wat is het vervolg?
Indien u instemt met de verlenging van de huidige zittingstermijnen, worden nieuwe
leden voorgedragen zodra de fusie een feit is en de nieuwe statuten door u zijn
vastgesteld.

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

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen
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1 Raadsbesluit 2017/68: Verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer Stichting Openbaar Onderwijs Primair

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017, nummer
2017/68,

BESLUIT :
de zittingstermijnen van leden van de Raad van Beheer van Stichting Openbaar
Onderwijs Primair (OOP), dhr. W. Varkevisser, mw. M. Bruins, mw. K. van Noort en dhr.
R Tjin-Tham-Sjin, te verlengen totdat de fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Primair
en Stichting Spirit is gerealiseerd, of totdat duidelijk is dat de fusie geen doorgang zal
vinden.
Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

De plaatsvervangend voorzitter,

A.A. Swets

P.D.A.M. Koek-Baks

1 Bijlage 1: Brief St OOP verlenging

+ STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS PRIMAIR + KRIEKENOORD 13 + 1111 PT DIEMEN + WWW.OPENBAARONDERWIJSPRIMAIR.NL +
+ INFO@ OPENBAARONDERWIJSPRIMAIR.NL + 020 695 21 35 + KVK: 34216611

Gemeente Ouder-Amstel
Wethouder Onderwijs
t.a.v. mevrouw M. van der Weele
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Datum: 9 oktober 2017
Betreft: verlenging zittingstermijn leden Raad van Beheer st. OOP
Kenmerk: 2017

Geachte mevrouw van der Weele,

Bijgaand het verzoek om de zittingstermijn van de huidige Raad van Beheer leden te
verlengen tot de voorgenomen fusie tussen st. OOP en st. Spirit basisscholen is
afgerond.
De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2018 plaats zal vinden.
Het betreft de volgende leden:
- De heer W. Varkevisser
- Mevrouw M. Bruins
- Mevrouw K. van Noort
- De heer H. Castillion
- De heer R. Tjin-Tham-Sjin

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Openbaar Onderwijs Primair,

Alan Bains
Directeur-bestuurder

7.b Voorstel deelname aan experiment centraal tellen stembiljetten (2017/70)
1 Dossier 697 voorblad.pdf

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer

697

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

7 december 2017

Agendapunt
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Omschrijving

Voorstel deelname aan experiment centraal tellen
stembiljetten (2017/70)

Eigenaar

Bouwman, M.

Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie Burger en Bestuur

7 december 2017

Toelichting
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt gemeenten uit deel te
nemen aan het experiment centrale stemopneming bij de gemeenteraadsverkiezing op 21
maart 2018. Het experiment heeft tot doel het telproces van de stembiljetten efficiënter,
betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De definitieve
aanwijzing kan pas door het ministerie worden afgegeven als uw Raad instemt met het
experiment.
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Nummer 2017/70
Datum raadsvergadering
Onderwerp

:
:

Portefeuillehouder
Datum raadsvoorstel

:
:

14 december 2017
Voorstel deelname aan experiment centraal tellen
stembiljetten
M.T.J. Blankers-Kasbergen
31 oktober 2017

Samenvatting
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt gemeenten uit deel te
nemen aan het experiment centrale stemopneming bij de gemeenteraadsverkiezing op 21
maart 2018. Het experiment heeft tot doel het telproces van de stembiljetten efficiënter,
betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De definitieve
aanwijzing kan pas door het ministerie worden afgegeven als uw Raad instemt met het
experiment.

Wat is de juridische grondslag?
Tijdelijke experimentenwet, experimentenbesluit en experimentenregeling stembiljetten
en centrale stemopneming. De definitieve aanwijzing kan pas door het ministerie worden
afgegeven als uw Raad instemt met het experiment.

Wat is de voorgeschiedenis?
Uit de evaluaties van de verkiezingen die het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de afgelopen jaren heeft gehouden, blijkt dat gemeenten knelpunten
ervaren met het handmatig tellen van de stembiljetten door de stembureaus. Het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) probeert waar mogelijk
het verkiezingsproces te verbeteren. Om het telproces te verbeteren, heeft het ministerie
heeft een experiment opgezet voor het centraal tellen van de stemmen (centrale
stemopname). Na opgedane ervaringen bij eerdere deelnames wordt voorgesteld bij de
gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 weer deel te nemen aan het experiment.

Waarom dit raadsvoorstel?
Wij verwachten op korte termijn een bevestigingsbrief van het Ministerie te ontvangen
waarin staat aangegeven dat de gemeente Ouder-Amstel deel mag nemen aan het
experiment. Voor het daadwerkelijk kunnen meedoen aan het experiment is het nodig
dat de gemeenteraad instemt met deelname.

Wat gaan we doen?
Deelname aan het experiment betekent wat voor het telproces (de stemopneming). Bij
centraal tellen van de stemmen worden de stembiljetten in het stembureau tot op
lijstniveau geteld om een voorlopige uitslag te kunnen produceren op de avond van de
stemming. Het stembureau telt dus niet de stemmen die op afzonderlijke kandidaten zijn
uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie door een daarvoor in te
stellen gemeentelijk stembureau. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van dit
gemeentelijk stembureau dat van elk stembureau de uitslag vaststelt.

Wat is het maatschappelijke effect?
Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter,
betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het betreft deelname aan een experiment dat in Ouder-Amstel reeds meerdere keren in
de praktijk is gebracht. Uit de evaluatie van de vorige experimenten, ook door diverse
andere gemeenten, bleek dat een extra dag zorgt voor minder stress en geen nachtwerk.
Zo ook kwalitatief een betere uitslag. Er zijn geen te verwachten risico’s bij deelname.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Er wordt een nieuwe instructie gemaakt voor stembureauleden, voor de (centrale) tellers
en voor (de ondersteuning van) burgerzaken. Hierbij verwachten we geen significante
meer- of minderkosten, wel een beter proces.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Deelname aan het experiment heeft gevolgen voor de het telproces en daarmee de
indeling van de tellers. Begin 2018 worden stembureauleden geworven en kort voor de
verkiezingen worden zij ingelicht over de nieuwe werkwijze.

Wat is het vervolg?
Aangezien we de bevestigingsbrief van het Ministerie nog niet hebben ontvangen is het
nog niet duidelijk binnen welke termijn de gemeenteraad een besluit over deelname
moet hebben genomen. Vooruitlopend op de brief van het Ministerie van BZK wordt
verzocht wel alvast positief te besluiten op deelname, zodat we het ministerie tijdig
kunnen infomeren over dit besluit en deelname aan het experiment geformaliseerd kan
worden.

Hoe monitoren en evalueren we?
Een evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van het experiment met de centrale
stemopneming vindt plaats na afloop van het experiment.
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1 Raadsbesluit 2017/70: Voorstel deelname aan experiment centraal tellen stembiljetten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017, nummer
2017/70,

BESLUIT:
Deel te nemen aan het experiment centraal tellen stembiljetten bij de
gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.

Ouder-Amstel, 14 december 2017
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

M.T.J. Blankers-Kasbergen

1 Bijlage 1: Experimentenwet

Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2023.]
Geldend van 01-07-2017 t/m heden
Wet van 19 juni 2013 inzake tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale
stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tijdelijke regels vast te stellen voor
experimenten met stembiljetten, ter bevordering van de mogelijkheid voor kiezers buiten Nederland
hun stem tijdig uit te brengen, alsmede tijdelijke regels vast te stellen voor experimenten met een
centrale opzet van de stemopneming, ter bevordering van de efficiency, transparantie en
controleerbaarheid van de stemopneming;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
1. Onze Minister kan besluiten dat experimenten plaatsvinden bij een stemming of stemopneming
tijdens verkiezingen als bedoeld in de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling of een
referendum als bedoeld in de Wet raadgevend referendum met als doel de invoering van:
a. een stembiljet, waardoor de mogelijkheid voor kiezers buiten Nederland hun stem tijdig uit te
brengen wordt bevorderd, doordat het stembiljet eerder kan worden toegezonden of van de
elektronische weg gebruik kan worden gemaakt; of
b. een centrale opzet van de stemopneming op gemeentelijk niveau op één of meer locaties,
waardoor de efficiency, transparantie en controleerbaarheid van de stemopneming worden
bevorderd.
2. Onze Minister kan, na instemming van de betrokken gemeenteraden, gemeenten aanwijzen waar
een experiment wordt gehouden.
3. Onze Minister wijst de voorzieningen aan die bij een experiment worden gebruikt.
Artikel 3
1. De experimenten vinden voor zover mogelijk plaats overeenkomstig hetgeen bij en krachtens de
Kieswet dan wel de Wet raadgevend referendum is bepaald.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de
experimenten en de daarbij te gebruiken voorzieningen. Deze regels kunnen op het naastlagere
niveau afwijken van het bepaalde bij en krachtens de volgende onderdelen:
a. de artikelen E 4 tot en met E 10 en E 11, derde, vierde en vijfde lid, van de Kieswet en de
artikelen 24 tot en met 27 van de Wet raadgevend referendum zodat bij een experiment
gemeentelijke stembureaus kunnen worden ingesteld en de taken van hoofdstembureaus
kunnen worden toebedeeld aan de gemeentelijke stembureaus en het centrale stembureau;

b. de artikelen J 20, M 1 en M 2, M 6 tot en met M 12 en M 14 tot en met M 17, van de Kieswet
en de artikelen 58 en 62 van de Wet raadgevend referendum met betrekking tot het verzenden
en retourneren van bescheiden, de wijze waarop de stem wordt uitgebracht, de werkwijze en
samenstelling van het briefstembureau, de inrichting van het briefstembureaulokaal, en de
gang van zaken bij de ontvangst en het openen van retourenveloppen;
c. de artikelen J 1, vierde lid, J 4a, derde lid, en J 35, de hoofdstukken N en O, en de artikelen P
1, P 21, derde lid, en P 22, van de Kieswet en de artikelen 56, tweede lid, en 59 en de
hoofdstukken 9 en 10 van de Wet raadgevend referendum met betrekking tot de
stemopneming en de taken en werkwijze van het stembureau, het briefstembureau, de
burgemeester, het hoofdstembureau en centraal stembureau bij de vaststelling van de
verkiezingsuitslag;
d. de artikelen Y 2, Y 22 tot en met Y 23, Y 24 en Y 39, van de Kieswet zodat een experiment ook
tijdens de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement kan worden
gehouden.
3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur
wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der
Staten-Generaal is overgelegd.
4. Een voorziening als bedoeld in artikel 2, derde lid, wordt slechts aangewezen indien deze ten
minste aan de volgende vereisten voldoet:
a. het geheime karakter van de stemming is voldoende gewaarborgd; en
b. de transparantie, controleerbaarheid en betrouwbaarheid van de verkiezing is voldoende
gewaarborgd.
Artikel 4
1. Dit artikel is van toepassing indien Onze Minister voor een experiment een stembiljet vaststelt
waarbij logo’s van politieke groeperingen kunnen worden gebruikt.
2. In het register, bedoeld in de artikelen G 1 of Y 2 juncto artikel G 1, van de Kieswet, worden tevens
de logo’s van politieke groeperingen bijgehouden.
3. Een politieke groepering kan het centraal stembureau verzoeken haar logo te registreren, dan wel
haar geregistreerde logo te wijzigen. Verzoeken die zijn ontvangen na de tweeënveertigste dag
voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling.
4. Het centraal stembureau beschikt slechts afwijzend op het verzoek, indien:
a. bij dat centraal stembureau de aanduiding van de politieke groepering niet is geregistreerd en,
indien van toepassing, een reeds ingediend verzoek tot registratie van de aanduiding wordt
afgewezen;
b. het logo strijdig is met de openbare orde;
c. het logo geheel of in de hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde logo van een
andere politieke groepering, of met een logo waarvoor reeds eerder op grond van dit artikel
een registratieverzoek is ontvangen, en daardoor verwarring te duchten is;
d. het logo anderszins misleidend is voor de kiezers;
e. het logo geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een rechtspersoon die bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden;
f. het verzoek op dezelfde dag bij het centraal stembureau is ingekomen als een ander verzoek,
strekkende tot inschrijving van een geheel of in hoofdzaak overeenstemmend logo, tenzij dat
andere verzoek reeds op een van de onder a tot en met e genoemde gronden moet worden
afgewezen.
5. Het centraal stembureau schrapt het logo van een politieke groepering wanneer het de aanduiding
van die politieke groepering schrapt, dan wel op verzoek van die politieke groepering.
6. Artikel Y 10 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing.

7. Artikel G 5 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing op een besluit dat is genomen op
grond van dit artikel.
8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop een logo
wordt overgelegd.
Artikel 5
1. Onze Minister zendt voor 1 januari 2018 aan de Staten-Generaal een verslag over de
doeltreffendheid en de effecten van het experiment in de praktijk, alsmede een standpunt inzake
de voortzetting van die maatregel, anders dan als experiment.
2. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden tevens de criteria
voor de evaluatie van de experimenten geregeld.
Artikel 6
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 7
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]
Artikel 8
1. Deze wet, met uitzondering van artikel 7, treedt in werking met ingang van de dag na de datum
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.
2. Artikel 7 treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
Artikel 9
Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,
colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Wassenaar, 19 juni 2013
Willem-Alexander
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

1 Bijlage 2: Experimentenbesluit

Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale
stemopneming
Geldend van 01-07-2015 t/m heden
Besluit van 23 september 2013, houdende tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en
een centrale stemopneming (Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2013;
Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale
stemopneming;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 juli 2013, nr. W04.13.0214/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
6 september 2013, nr. 2013-0000520984;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder Experimentenwet: Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en
centrale stemopneming.
Hoofdstuk 2. Experiment met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland
Paragraaf 2.1. Algemeen
Artikel 2
Dit hoofdstuk is van toepassing op een experiment met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten
Nederland bij verkiezingen als bedoeld in de Kieswet.
Artikel 3
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
kiezer: kiezer, bedoeld in artikel M 1 van de Kieswet;
kandidatenlijsten: kandidatenlijsten die onherroepelijk geldig zijn verklaard als bedoeld in artikel
I 17, eerste lid, van de Kieswet.
Paragraaf 2.2. Elektronische verzending van het stembiljet
Artikel 4
1. De kiezer vermeldt bij zijn verzoek om per brief te stemmen of hij zijn stembiljet per post of per
e-mail wil ontvangen.
2. De kiezer die zijn stembiljet per e-mail wil ontvangen, vermeldt het e-mailadres waarnaar het
stembiljet moet worden verzonden.
Artikel 5

1. Onverminderd artikel M 6, eerste lid, van de Kieswet, wordt de kiezer een overzicht van de
kandidatenlijsten beschikbaar gesteld.
2. In afwijking van artikel M 6, eerste lid, aanhef, van de Kieswet zendt Onze Minister aan de kiezer
die per e-mail zijn stembiljet wil ontvangen, zo spoedig mogelijk het stembiljet per e-mail en stelt
hem het overzicht van de kandidatenlijsten beschikbaar.
Artikel 6
1. De burgemeester van ’s-Gravenhage, de Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en
Sint Maarten, het hoofd van een consulaire post of de Nederlandse leiding in het inzetgebied van
de ingevolge artikel M 13, vierde lid, van de Kieswet aangewezen militaire missie, verstrekt op
verzoek van de kiezer van wie de retourenveloppe, bedoeld in artikel M 6, eerste lid, onderdeel b,
van de Kieswet in het ongerede is geraakt, een nieuwe retourenveloppe.
2. In afwijking van artikel M 7, vierde lid, van de Kieswet kan de kiezer de retourenveloppe
retourneren naar het briefstembureau, de vertegenwoordiger of de burgemeester, bedoeld in
artikel M 6a, eerste lid, van de Kieswet.
Paragraaf 2.3. Briefstembewijzen
Artikel 7
Op het briefstembewijs wordt een nummer vermeld. Onze Minister verstrekt tijdig voor de verkiezing
aan de gemeente ’s-Gravenhage de informatie nodig voor het produceren van het briefstembewijs.
Artikel 8
1. Er is een register van ongeldige briefstembewijzen dat wordt beheerd door de burgemeester van
’s-Gravenhage.
2. Ongeldig is het briefstembewijs:
a. waarvoor krachtens artikel 10 een vervangend briefstembewijs is verstrekt;
b. van iemand die niet als kiezer behoort te zijn geregistreerd, dan wel voor het uitbrengen van
zijn stem is overleden;
c. waarvan is vastgesteld dat dit briefstembewijs is ontvreemd of anderszins onrechtmatig in
omloop is.
3. Onze Minister verstrekt de burgemeester van ’s-Gravenhage uiterlijk de negende dag voor de
stemming de nummers van de ongeldige briefstembewijzen die Onze Minister in omloop heeft
gebracht.
Artikel 9
De burgemeester van ’s-Gravenhage stelt uiterlijk de achtste dag voor de stemming uit het register
een uittreksel van ongeldige briefstembewijzen vast dat hij aan alle briefstembureaus verstrekt.
Artikel 10
1. In afwijking van artikel M 2, tweede lid, van de Kieswet wordt aan de tot deelneming aan de
stemming bevoegde kiezer wiens briefstembewijs in het ongerede is geraakt of die geen
briefstembewijs heeft ontvangen, op zijn verzoek een nieuw briefstembewijs verstrekt.
2. De kiezer die zijn werkelijke woonplaats heeft in Aruba, Curaçao of Sint Maarten doet het verzoek
schriftelijk of mondeling aan de vertegenwoordiger van Nederland in het land waar hij op de dag
van kandidaatstelling zijn werkelijke woonplaats heeft. De overige kiezers doen het verzoek
schriftelijk of mondeling aan de burgemeester van ’s-Gravenhage.
3. Het schriftelijk verzoek dient uiterlijk de twaalfde dag voor de stemming te zijn ontvangen. De

kiezer overlegt bij zijn verzoek een kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op
de identificatieplicht, van een verklaring over het bezit van het Nederlanderschap of van de
documenten als bedoeld in artikel J 24, tweede lid, van de Kieswet. Op dit verzoek wordt zo
spoedig mogelijk beslist.
4. Het mondeling verzoek dient uiterlijk de negende dag voor de stemming om twaalf uur te zijn
gedaan. De kiezer identificeert zich met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht, met een verklaring over het bezit van het Nederlanderschap of met de
documenten als bedoeld in artikel J 24, tweede lid, van de Kieswet. Op dit verzoek wordt terstond
beslist.
Artikel 11
Onverminderd artikel M 10, eerste lid, van de Kieswet, controleert het briefstembureau of het
briefstembewijs echt is en of het nummer van het briefstembewijs voorkomt in het uittreksel van
ongeldige briefstembewijzen.
Paragraaf 2.4. Stemmen
Artikel 12
1. Onze Minister stelt voor een verkiezing een van de volgende stembiljetten vast:
a. een stembiljet, op basis waarvan de kiezer stemt door op het stembiljet eerst de lijst te kiezen
waartoe de kandidaat van zijn keuze behoort, en vervolgens het kandidaatsnummer van de
kandidaat van zijn keuze te kiezen;
b. een stembiljet, op basis waarvan de kiezer stemt door op het stembiljet eerst de lijst te kiezen
waartoe de kandidaat van zijn keuze behoort, en vervolgens het kandidaatsnummer van de
kandidaat van zijn keuze te noteren.
2. Artikel J 20, eerste lid, tweede zin, van de Kieswet is niet van toepassing.
Artikel 13
1. Op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten wordt het logo van een politieke
groepering geplaatst, indien:
a. dat logo is geregistreerd bij het centraal stembureau; en
b. op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten de aanduiding van die groepering
wordt geplaatst.
2. De logo’s van twee of meer politieke groeperingen worden gezamenlijk geplaatst, indien:
a. die logo’s zijn geregistreerd bij het centraal stembureau; en
b. op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten een aanduiding staat, gevormd door
samenvoeging van geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, van die politieke
groeperingen.
3. Indien op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten een aanduiding staat, gevormd
door samenvoeging van geregistreerde aanduidingen of afkortingen van twee of meer politieke
groeperingen, en niet van al deze politieke groeperingen een logo is geregistreerd bij het centraal
stembureau, wordt geen logo op het stembiljet en het overzicht van de kandidatenlijsten geplaatst.
Artikel 14
1. Indien Onze Minister het stembiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a, vaststelt, stemt de
kiezer, in afwijking van artikel M 7, eerste lid, van de Kieswet, door op het stembiljet:
1°. een wit stipje, geplaatst vóór de lijst waartoe de kandidaat van zijn keuze behoort, rood, blauw,
zwart of groen te maken; en vervolgens

2°. een wit stipje, geplaatst vóór het kandidaatsnummer van de kandidaat van zijn keuze, rood,
blauw, zwart of groen te maken.
2. Indien Onze Minister het stembiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, vaststelt, stemt de
kiezer, in afwijking van artikel M 7, eerste lid, van de Kieswet, door op het stembiljet:
1°. een wit stipje, geplaatst vóór de lijst waartoe de kandidaat van zijn keuze behoort, rood, blauw,
zwart of groen te maken; en vervolgens
2°. Het kandidaatsnummer van de kandidaat van zijn keuze te noteren in de daarvoor bestemde
ruimte.
Artikel 15
1. Indien Onze Minister het stembiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a, vaststelt, wordt in
afwijking van artikel N 16, derde en vierde lid, van de Kieswet, de geldigheid en de betekenis van
een stem vastgesteld op basis van de volgende leden.
2. Een stem is geldig die op een kandidaat of blanco is uitgebracht met een stembiljet dat bij of
krachtens de Experimentenwet mag worden gebruikt en waarop geen bijvoegingen zijn geplaatst
waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.
3. Een stem is op een kandidaat uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt
door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen maken van het witte stipje, geplaatst
vóór de lijst waartoe de kandidaat behoort, en vóór het kandidaatsnummer van de kandidaat.
4. Onverminderd het derde lid is een stem uitgebracht op de eerste kandidaat van een lijst indien:
–

–

de kiezer op ondubbelzinnige wijze kenbaar maakt dat de kandidaat van zijn keuze op die lijst
staat door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen maken van het witte stipje,
geplaatst vóór de lijst waartoe de kandidaat behoort, en geen wit stipje, geplaatst vóór de
kandidaatsnummers, geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen is gemaakt; en
ondubbelzinnig blijkt dat de kiezer niet met bijschrijvingen op een andere kandidaat heeft willen
stemmen.

5. Een stem is blanco uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt doordat
geen wit stipje rood, blauw, zwart of groen is gemaakt.
Artikel 16
1. Indien Onze Minister het stembiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, vaststelt, wordt in
afwijking van artikel N 16, derde en vierde lid, van de Kieswet, de geldigheid en de betekenis van
een stem vastgesteld op basis van de volgende leden.
2. Een stem is geldig die op een kandidaat of blanco is uitgebracht met een stembiljet dat bij of
krachtens de Experimentenwet mag worden gebruikt en waarop geen bijvoegingen zijn geplaatst
waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.
3. Een stem is op een kandidaat uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt
door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen maken van het witte stipje, geplaatst
vóór de lijst waartoe de kandidaat behoort, en door het kandidaatsnummer te noteren in de
daarvoor bestemde ruimte op het stembiljet.
4. Onverminderd het derde lid is een stem uitgebracht op de eerste kandidaat van een lijst indien:
–

–

de kiezer op ondubbelzinnige wijze kenbaar maakt dat de kandidaat van zijn keuze op die lijst
staat door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw, zwart of groen maken van het witte stipje,
geplaatst vóór de lijst waartoe de kandidaat behoort, en geen kandidaatsnummer is genoteerd
in de daarvoor bestemde ruimte op het stembiljet; en
ondubbelzinnig blijkt dat de kiezer niet met bijschrijvingen op een andere kandidaat heeft willen
stemmen.

5. Een stem is blanco uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt doordat
geen wit stipje rood, blauw, zwart of groen is gemaakt en geen kandidaatsnummer is genoteerd in
de daarvoor bestemde ruimte op het stembiljet.
Paragraaf 2.5. Overige bepalingen
Artikel 17
1. Onder verantwoordelijkheid van Onze Minister vindt een evaluatie plaats van ieder experiment
afzonderlijk.
2. De evaluatie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de mate waarin het experiment heeft voldaan aan
de volgende criteria:
a. het stemmen met het nieuwe stembiljet en de mogelijkheid om het stembiljet per e-mail te
ontvangen heeft voor de kiezer een meerwaarde boven het stemmen met het huidige
stembiljet en het ontvangen van het stembiljet per post, gelet op onder andere:
– de snelheid waarmee de kiezer de stembescheiden ontvangt;
– de tijd die de kiezer heeft om zijn stem uit te brengen;
– de effecten op de stemopneming;
– het aantal ongeldige stemmen en de redenen daarvan;
– de mate van voorlichting en ondersteuning en het gebruik daarvan door kiezers.
b. de organisatorische consequenties en de financiële en administratieve lasten voor de
uitvoerende instanties staan in verhouding tot de meerwaarde die het nieuwe stembiljet voor
de kiezer in het buitenland heeft.
3. Het evaluatierapport beschrijft ten minste:
a. de ervaringen van kiezers, stembureauleden en de uitvoerende instanties bij het experiment;
b. de kosten van het experiment;
c. de organisatorische consequenties en de financiële en administratieve lasten bij het
experiment.
d. de conclusies omtrent de voortzetting van de experimenten, dan wel de invoering van de
voorzieningen waarmee is geëxperimenteerd.
Artikel 18
1. Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage verstrekken zo spoedig mogelijk aan Onze
Minister:
a. de gegevens uit het bestand, bedoeld in de artikel D 3c, eerste lid, en artikel Y 2, juncto artikel
D 3c, eerste lid, van de Kieswet, ten behoeve van de voorlichting over het experiment;
b. de gegevens van de kiezers die zich bij burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage
hebben geregistreerd, ten behoeve van de evaluatie van het experiment en, indien van
toepassing, voor het elektronisch verzenden van de stembiljetten en het beschikbaar stellen
van de kandidatenlijsten.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het elektronisch verzenden van
het stembiljet, de registratie van logo’s, het beschikbaar stellen van een overzicht van de
kandidatenlijsten, het briefstembewijs, het register ongeldige briefstembewijzen, de werkwijze van
het briefstembureau en de evaluatie van het experiment.
Hoofdstuk 3. Experiment met een centrale stemopneming
Paragraaf 3.1. Algemeen
Artikel 19
1. Dit hoofdstuk is van toepassing op een experiment in een gemeente die daarvoor is aangewezen

krachtens artikel 2, tweede lid, van de Experimentenwet.
2. Dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 39, is niet van toepassing op briefstembureaus.
3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op een referendum als bedoeld in de Wet raadgevend
referendum.
Artikel 20
1. Burgemeester en wethouders stellen een gemeentelijk stembureau in.
2. Het gemeentelijk stembureau bestaat uit een door burgemeester en wethouders vast te stellen
aantal leden, van wie er één voorzitter en ten minste één plaatsvervangend voorzitter is, met dien
verstande dat het aantal leden ten minste zo veel is dat voor elke locatie van de stemopneming ten
minste vijf leden beschikbaar zijn, waaronder de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter.
3. Indien bij het nemen van een beslissing door het gemeentelijk stembureau de stemmen staken,
beslist de stem van de voorzitter.
4. Artikel E 4, eerste, tweede en vierde lid, van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing op
leden en plaatsvervangende leden van het gemeentelijk stembureau.
5. In afwijking van artikel E 4, tweede lid, van de Kieswet kan als lid van een stembureau tevens niet
worden benoemd degene die als lid van het gemeentelijk stembureau voor de desbetreffende
verkiezing is benoemd.
6. Het lidmaatschap van het gemeentelijk stembureau eindigt van rechtswege nadat over de toelating
van de gekozenen is beslist.
7. Burgemeester en wethouders wijzen voor het gemeentelijk stembureau één of meer geschikte
locaties aan voor de stemopneming en voor de zitting tot vaststelling van de uitslag voor de
gemeente.
Artikel 20a
1. Bij de gecombineerde stemming voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en de
leden van een algemeen bestuur, bedoeld in artikel A 1 van de Kieswet, stelt het college van
burgemeester en wethouders een gemeentelijk stembureau voor de verkiezing van de leden van
provinciale staten en een gemeentelijk stembureau voor de verkiezing van de leden van dat
algemeen bestuur in.
2. Indien een gemeente in het gebied van twee of meer waterschappen ligt, stelt het college van
burgemeester en wethouders één of meer gemeentelijke stembureaus in die de stemopneming
verrichten voor de verkiezing van één of meer waterschappen.
Paragraaf 3.2. Het stembureau
Artikel 21
1. De artikelen J 4a, derde lid, J 35, eerste en tweede lid, N 1, tweede lid, van de Kieswet zijn van
overeenkomstige toepassing op personen die geen kiezer zijn.
2. De artikelen N 6, N 8 tot en met N 9 en N 11 tot en met N 13 van de Kieswet zijn niet van
toepassing.
3. Voor de toepassing van artikel N 10 van de Kieswet wordt voor «, in artikel N 9 vermeld,» gelezen:
van het stembureau.
Artikel 22

1. Het stembureau telt voor iedere lijst het gezamenlijke aantal op de kandidaten uitgebrachte
stemmen, de blanco stemmen en de ongeldige stemmen. De voorzitter deelt de aantallen mede.
2. Door de aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren worden ingebracht.
Artikel 23
1. Het stembureau doet in één of meer afzonderlijke pakken:
a. de stembiljetten met een stem op een kandidaat, lijstgewijs gerangschikt;
b. de stembiljetten met een blanco stem;
c. de stembiljetten met een ongeldige stem.
2. De pakken worden verzegeld, voorzien van de naam van de gemeente, het nummer van het
stembureau en een beschrijving van de inhoud.
Artikel 24
1. De pakken, bedoeld in artikel N 2, van de Kieswet, en artikel 23, eerste lid, worden in een
transportbox gedaan.
2. De transportbox wordt afgesloten en verzegeld.
3. Totdat het stembureau de transportbox overdraagt ten behoeve van het vervoer naar een locatie
voor de stemopneming, draagt het stembureau er zorg voor dat de zegels op de transportbox en
de pakken niet worden verbroken.
Artikel 25
1. Het proces-verbaal van het stembureau wordt overgedragen aan het gemeentelijk stembureau.
Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de transportbox wordt vervoerd naar een
locatie voor de stemopneming en wordt overgedragen aan het gemeentelijk stembureau.
2. Indien de stemopneming op meer dan één locatie geschiedt, besluiten burgemeester en
wethouders uiterlijk de zevende dag voor de stemming op welke locatie de stemopneming voor
ieder stembureau plaatsvindt.
3. Nadat de transportbox door het stembureau is overgedragen ten behoeve van het vervoer naar
een locatie voor de stemopneming, dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat de
zegels op de transportbox en de pakken niet worden verbroken totdat het gemeentelijk
stembureau aanvangt met zijn werkzaamheden.
Paragraaf 3.3. De stemopneming door het gemeentelijk stembureau
Artikel 26
1. Burgemeester en wethouders besluiten uiterlijk de zevende dag voor de stemming op welk
moment het gemeentelijk stembureau in het openbaar de stemopneming verricht, met dien
verstande dat de stemopneming uiterlijk de dag na de stemming aanvangt.
2. In afwijking van het eerste lid vangt de stemopneming bij de verkiezing van de leden van het
algemeen bestuur van een waterschap uiterlijk de tweede dag na de stemming aan.
Artikel 27
Het gemeentelijk stembureau kan zich bij de stemopneming doen bijstaan door personen, daartoe
door burgemeester en wethouders aan te wijzen.
Artikel 28

Het gemeentelijk stembureau is belast met de handhaving van de orde tijdens de stemopneming. Het
kan daartoe de burgemeester om bijstand verzoeken.
Artikel 29
1. Indien zich naar het oordeel van het gemeentelijk stembureau omstandigheden voordoen in of bij
de locatie van de stemopneming die de behoorlijke voortgang van de stemopneming onmogelijk
maken, wordt dit door het gemeentelijk stembureau verklaard. De stemopneming wordt daarop
geschorst. Het gemeentelijk stembureau doet hiervan terstond mededeling aan de burgemeester.
De burgemeester bepaalt vervolgens wanneer en waar de zitting wordt hervat.
2. Bij ministeriële regeling worden hieromtrent nadere regels gesteld.
Artikel 30
1. Indien de stemopneming op meer dan één locatie geschiedt, zijn op elke locatie ten minste vijf
leden van het gemeentelijk stembureau aanwezig, waaronder de voorzitter of een
plaatsvervangend voorzitter.
2. Indien de stemopneming op meer dan één locatie geschiedt, besluiten en handelen de aanwezige
leden van het gemeentelijk stembureau namens het gemeentelijk stembureau. Indien bij het
nemen van een beslissing door de aanwezige leden van het stembureau de stemmen staken,
beslist de stem van de voorzitter of, indien de voorzitter niet aanwezig is, de plaatsvervangend
voorzitter.
Artikel 31
Het gemeentelijk stembureau verricht voor elk stembureau separaat de handelingen als bedoeld in de
artikelen 32 tot en met 36.
Artikel 32
1. Het gemeentelijk stembureau opent de verzegelde transportbox en de verzegelde pakken met
stembiljetten.
2. Het gemeentelijk stembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast:
a. het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen;
b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a.
3. Daarnaast stelt het gemeentelijk stembureau vast:
a. het aantal blanco stemmen;
b. het aantal ongeldige stemmen.
4. De som van de aantallen op kandidaten uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en ongeldige
stemmen is het aantal stemmen dat is geteld.
Artikel 33
1. Het gemeentelijk stembureau beslist met inachtneming van artikel N 7 van de Kieswet over de
geldigheid van het stembiljet.
2. Het gemeentelijk stembureau maakt de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de
geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent onmiddellijk bekend.
3. Indien een van de aanwezige personen dit verlangt, moet het biljet worden getoond. De personen
kunnen mondeling bezwaren tegen de genomen beslissing inbrengen.
Artikel 34

1. Indien er een verschil is tussen het aantal getelde stemmen en het aantal toegelaten kiezers,
opent het gemeentelijk stembureau de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 2, eerste lid, van
de Kieswet en stelt het de aantallen geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen voor
het stembureau opnieuw vast.
2. In afwijking van artikel N 1, eerste lid, tweede zin, van de Kieswet, is de som van deze aantallen
het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten.
3. Artikel N 2 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 35
Het gemeentelijk stembureau stelt vast het verschil tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is
toegelaten en het aantal stemmen dat is geteld. Voor zover mogelijk geeft het gemeentelijk
stembureau hiervoor een verklaring.
Artikel 36
1. Het gemeentelijk stembureau deelt de aantallen, bedoeld in de artikelen 32, 34 en 35 en in artikel
N 1, eerste lid, van de Kieswet, mede. De aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren
inbrengen.
2. Het gemeentelijk stembureau doet vervolgens in één of meer afzonderlijke pakken:
a. de stembiljetten met een stem op een kandidaat, lijstgewijs gerangschikt;
b. de stembiljetten met een blanco stem;
c. de stembiljetten met een ongeldige stem.
3. De pakken worden verzegeld, voorzien van de naam van de gemeente en het nummer van het
stembureau.
Artikel 37
De aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren inbrengen. De bezwaren worden in het
proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau vermeld.
Paragraaf 3.4. De vaststelling van de uitslag door het gemeentelijk stembureau
Artikel 38
1. Nadat de stemopneming is afgerond, stelt het gemeentelijk stembureau zo spoedig mogelijk in een
openbare zitting voor de gemeente voor iedere lijst vast het aantal op iedere kandidaat
uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen.
2. Het gemeentelijk stembureau stelt voor de gemeente tevens vast:
a.
b.
c.
d.

het aantal blanco stemmen;
het aantal ongeldige stemmen;
het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht; en
het verschil tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten en het aantal stemmen
dat is geteld. Voor zover mogelijk geeft het gemeentelijk stembureau hiervoor een verklaring.

3. De voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten bekend.
4. Het gemeentelijk stembureau vermeldt in een verslag alle bezwaren die staan in de
processen-verbaal van de stembureaus. Het verslag is onderdeel van het proces-verbaal van het
gemeentelijk stembureau.
Artikel 39

1. Indien een experiment wordt gehouden in de gemeente ’s-Gravenhage zijn de volgende leden van
toepassing.
2. In afwijking van artikel N 20, tweede lid, van de Kieswet, wordt het proces-verbaal van een
briefstembureau terstond langs elektronische weg ter kennis van het gemeentelijk stembureau van
’s-Gravenhage gebracht.
3. In afwijking van artikel N 20, derde lid, van de Kieswet, wordt het proces-verbaal van een
briefstembureau met de in artikelen M 8, N 2 en N 16 van de Kieswet, bedoelde verzegelde
pakken zo spoedig mogelijk per diplomatieke post naar het gemeentelijk stembureau van
’s-Gravenhage overgebracht.
4. In afwijking van artikel N 21 van de Kieswet, vindt door het gemeentelijk stembureau van
’s-Gravenhage de vaststelling van de aantallen stemmen, bedoeld in artikel 38, eerste lid, eerst
plaats nadat hem tevens alle processen-verbaal van de briefstembureaus ter kennis zijn gebracht.
5. Het gemeentelijk stembureau maakt bij de vaststelling van de aantallen stemmen, bedoeld in
artikel 38, eerste lid, apart melding van de stemmen die in de briefstembureaus zijn uitgebracht.
Artikel 40
De aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren inbrengen. De bezwaren worden in het
proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau vermeld.
Artikel 41
1. Nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, maakt het gemeentelijk stembureau daarvan
proces-verbaal op dat alle aanwezige leden tekenen.
2. Bij ministeriële regeling wordt voor het proces-verbaal een model vastgesteld. In het
proces-verbaal is de verkiezingsuitslag voor ieder stembureau herleidbaar.
Artikel 42
1. Het gemeentelijk stembureau maakt het proces-verbaal onverwijld op een algemeen toegankelijke
wijze elektronisch openbaar.
2. Het gemeentelijk stembureau brengt onverwijld een afschrift van zijn proces-verbaal over naar het
vertegenwoordigend orgaan en het hoofdstembureau.
3. Het gemeentelijk stembureau draagt het proces-verbaal, bedoeld in artikel N 10, eerste lid, van de
Kieswet, of de pakken, bedoeld in artikel N 2 van de Kieswet of de artikelen 34, derde lid, of 36,
tweede lid, over aan burgemeester en wethouders.
Artikel 42a
In afwijking van artikel O 1, eerste lid, van de Kieswet kan het hoofdstembureau voor een verkiezing
van de leden van een vertegenwoordigend orgaan met twee of meer kieskringen uiterlijk een week
voor de stemming besluiten dat zijn zitting op de tweede dag na de stemming betreffende de
vaststelling van de verkiezingsuitslag op een later tijdstip dan 10:00 uur plaatsvindt.
Artikel 43
1. Burgemeester en wethouders brengen het proces-verbaal, bedoeld in artikel N 10, eerste lid, van
de Kieswet, of de pakken, bedoeld in artikel N 2 van de Kieswet of de artikelen 34, derde lid, of 36,
tweede lid, op verzoek van het centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan over naar
het centraal stembureau respectievelijk het vertegenwoordigend orgaan.
2. Burgemeester en wethouders bewaren de pakken, bedoeld in de artikelen N 2 van de Kieswet of
de artikelen 34, derde lid, of 36, tweede lid, en de processen-verbaal van de stembureaus die niet

naar het centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan zijn overgebracht, drie maanden
nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. Daarna vernietigt het deze stukken
onmiddellijk, tenzij:
a. de officier van justitie of de rechter-commissaris in het kader van een strafrechtelijk onderzoek
een verzoek heeft gedaan tot overdracht van deze stukken, in welk geval de vernietiging
plaatsvindt nadat dit onderzoek is afgerond;
b. strafvervolging is ingesteld wegens een strafbaar gestelde gedraging in de Kieswet of de
artikelen 125 tot en met 129 van het Wetboek van Strafrecht, in welk geval de vernietiging
plaatsvindt nadat er een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is.
2. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 44
Nadat is beslist over de toelating van de gekozenen, zijn burgemeester en wethouders bevoegd de
pakken, bedoeld in de artikelen N 2 van de Kieswet of de artikelen 34, derde lid, of 36, tweede lid, die
niet naar het centraal stembureau of het vertegenwoordigend orgaan zijn overgebracht, te openen en
deze pakken, alsmede de processen-verbaal van de stembureaus die niet naar het centraal
stembureau of het vertegenwoordigend orgaan zijn overgebracht, over te dragen aan de officier van
justitie ten dienste van een onderzoek naar enig strafbaar feit.
Paragraaf 3.5. Overige bepalingen
Artikel 45
1. Onder verantwoordelijkheid van Onze Minister vindt een evaluatie plaats van ieder experiment
afzonderlijk, dan wel gezamenlijk met een of meer andere, met elkaar samenhangende
experimenten.
2. De evaluatie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de mate waarin het experiment heeft voldaan aan
de volgende criteria:
a. de centrale stemopneming heeft voor de uitvoerende instanties, de kiezer en politieke partijen
een meerwaarde boven de stemopneming in ieder stembureau, gelet op onder andere:
– de tijd die het kost om de stemopneming te verrichten;
– het aantal keer dat de stemmen meer dan één keer worden geteld;
– hoeveel verschillen worden geconstateerd met de voorlopige telling door het stembureau;
en
– de bezwaren die door personen zijn ingediend en hoe daar mee is omgegaan.
b. de organisatorische consequenties en de financiële en administratieve lasten voor de
uitvoerende instanties staan in verhouding tot de meerwaarde die de centrale stemopneming
heeft.
3. Het evaluatierapport beschrijft ten minste:
a. de ervaringen van kiezers, politieke partijen en de uitvoerende instanties bij het experiment;
b. de kosten van het experiment;
c. de organisatorische consequenties en de financiële en administratieve lasten bij het
experiment.
d. de conclusies omtrent de voortzetting van experimenten, dan wel de invoering van de
voorzieningen waarmee is geëxperimenteerd.
Artikel 46
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels gesteld worden over het vervoer van de
stembescheiden en het proces-verbaal van het stembureau, de werkwijze van het gemeentelijk
stembureau en de evaluatie van het experiment.
Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 47
In afwijking van de artikelen Y 2, Y 22 tot en met Y 23, Y 24 en Y 39 van de Kieswet is dit besluit van
overeenkomstige toepassing op een experiment dat wordt gehouden bij de verkiezing van de
Nederlandse leden van het Europees Parlement, met dien verstande dat:
a. onverminderd artikel 8, tweede lid, is ongeldig het briefstembewijs van de kiezer die in een
andere lidstaat van de Europese Unie als kiezer voor de leden van het Europees Parlement is
geregistreerd;
b. in afwijking van artikel 26 de stemopneming plaatsvindt op de eerste werkdag na de sluiting
van de stembussen in de lidstaat waar de kiezers het laatst hun stem uitbrengen tijdens de
stemmingsperiode, bedoeld in de Akte betreffende de rechtstreekse verkiezing van de leden
van het Europees Parlement (Brussel, 20 september 1976,Trb. 1976, 175); en
c. in afwijking van artikel Y 2 juncto artikel O 1, eerste lid, van de Kieswet, het hoofdstembureau
op de dag na de dag van de stemopneming om tien uur een openbare zitting houdt.
Artikel 47a
Op een experiment met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij een referendum als
bedoeld in de Wet raadgevend referendum is hoofdstuk 2, met uitzondering van de artikelen 5, eerste
lid, en 12 tot en met 16, van toepassing met dien verstande dat:
a. in artikel 3 voor «artikel M 1 van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, eerste lid, van de Wet
raadgevend referendum juncto artikel M 1 van de Kieswet.
b. in artikel 5, tweede lid, voor «artikel M 6, eerste lid, aanhef, van de Kieswet» wordt gelezen
«artikel 62, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 6, eerste lid, aanhef,
van de Kieswet» en de zinsnede «en stelt hem het overzicht van de kandidatenlijsten
beschikbaar» buiten toepassing blijft.
c. in artikel 6, eerste lid, voor «artikel M 13, vierde lid, van de Kieswet» wordt gelezen «artikel 62,
eerste lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 13, vierde lid, van de Kieswet»
en voor «artikel M 6, eerste lid, onderdeel b, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, eerste
lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 6, eerste lid, onderdeel b, van de
Kieswet.
d. in artikel 6, tweede lid, voor «artikel M 7, vierde lid, van de Kieswet» wordt gelezen «artikel 62,
eerste lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 7, vierde lid, van de Kieswet»
en voor «artikel M 6a, eerste lid, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, eerste lid, van de
Wet raadgevend referendum juncto artikel M 6a, eerste lid, van de Kieswet.
e. in artikel 10, eerste lid, voor «artikel M 2, tweede lid, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62,
eerste lid, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 2, tweede lid, van de Kieswet.
f. in artikel 10, derde en vierde lid, telkens voor «artikel J 24, tweede lid, van de Kieswet» wordt
gelezen: artikel 59, onderdeel d, van de Wet raadgevend referendum juncto artikel J 24,
tweede lid, van de Kieswet.
g. in artikel 11 voor «artikel M 10, eerste lid, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 62, eerste lid,
van de Wet raadgevend referendum juncto artikel M 10, eerste lid, van de Kieswet.
Artikel 47b
1. Onze minister stelt voor een experiment met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland
bij een referendum als bedoeld in de Wet raadgevend referendum een stembiljet vast dat
elektronisch naar de kiezer in het buitenland kan worden verzonden. Artikel 58, eerste lid, tweede
zin, van de Wet raadgevend referendum is niet van toepassing.
2. In afwijking van artikel 69 van de Wet raadgevend referendum juncto artikel N 16, derde en vierde
lid, van de Kieswet, wordt de geldigheid en de betekenis van een stem vastgesteld op basis van
de volgende leden.
3. Een stem is geldig die voor of tegen de inzake de aan het referendum onderworpen wet dan wel
blanco is uitgebracht met een stembiljet dat bij of krachtens de Experimentenwet mag worden
gebruikt en waarop geen bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden
geïdentificeerd.

4. Een stem is voor of tegen de inzake de aan het referendum onderworpen wet uitgebracht indien
dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt door het geheel of gedeeltelijk rood, blauw,
zwart of groen maken van het witte stipje, geplaatst vóór zijn keuze inzake de aan het referendum
onderworpen wet te noteren in de daarvoor bestemde ruimte op het stembiljet.
5. Een stem is blanco uitgebracht indien dat op ondubbelzinnige wijze is kenbaar gemaakt doordat
geen wit stipje rood, blauw, zwart of groen is gemaakt.
Artikel 48
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin
het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag dat de Tijdelijke Experimentenwet stembiljetten
en centrale stemopneming (Stb. 2013, 240) vervalt.
Artikel 49
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale
stemopneming.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.

Wassenaar, 23 september 2013
Willem-Alexander
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
Uitgegeven de zevende oktober 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

1 Bijlage 3: Experimentenregeling

Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming
Geldend van 01-07-2015 t/m heden
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 maart 2014,
nr. 2014-0000107508, houdende tijdelijke regels voor experimenten met een centrale stemopneming
(Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming)
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming, de artikelen 2, derde
lid, en 3, tweede lid, en het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming, de
artikelen 29, tweede lid, 41, tweede lid, en 46;
Besluit:
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
–
–

Experimentenwet: Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming;
Experimentenbesluit: Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming.

Artikel 2
Deze regeling is van toepassing op een experiment met een centrale opzet van de stemopneming als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Experimentenwet.
§ 2. Het vervoer van de transportbox en het proces-verbaal van het stembureau
Artikel 3
1. Voordat de pakken, bedoeld in artikel N 2, van de Kieswet en artikel 23, eerste lid,
Experimentenbesluit overeenkomstig artikel 24, eerste lid, Experimentenbesluit in de transportbox
worden geplaatst, vergewist het stembureau zich ervan dat de transportbox leeg is.
2. Het stembureau bewaart de sleutel van de transportbox en het proces-verbaal van het betreffende
stembureau in een te verzegelen enveloppe.
3. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat van een stembureau de transportbox en de
enveloppe, bedoeld in het tweede lid:
a. separaat worden vervoerd en, indien van toepassing, separaat worden opgeslagen;
b. onder toezicht staan gedurende het vervoer en, indien van toepassing, beveiligd worden
opgeslagen.
§ 3. De werkwijze van het gemeentelijk stembureau
Artikel 4
Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat:
a. het gemeentelijk stembureau beschikt over voldoende faciliteiten om de stemopneming ordelijk
en overzichtelijk uit te voeren;
b. op een locatie voor de stemopneming duidelijk is aangegeven welke ruimtes voor het publiek

toegankelijk zijn en welke ruimtes uitsluitend voor de werkzaamheden van het gemeentelijk
stembureau zijn bestemd.
Artikel 5
Indien de stemopneming op een centrale locatie in twee of meer gescheiden ruimtes plaatsvindt, is
tijdens de gehele stemopneming in iedere ruimte ten minste één lid van het gemeentelijk stembureau
aanwezig.
Artikel 6
Indien een persoon die bijstand verleent aan het gemeentelijk stembureau als bedoeld in artikel 27
van het Experimentenbesluit twijfelt over de geldigheid van een stem of van oordeel is dat een stem
ongeldig is, wordt deze stem ter beoordeling voorgelegd aan een of meer leden van het gemeentelijk
stembureau.
Artikel 6a
1. Voor zover, bij een combinatie van stemmingen als bedoeld in de artikelen J 6 en J 6a van de
Kieswet, het gemeentelijk stembureau het vermoeden heeft dat stembescheiden van de verkiezing
waarvoor het gemeentelijk stembureau is ingesteld, in de verzegelde pakken van een andere
verkiezing terecht zijn gekomen, kan het gemeentelijk stembureau, na een verzoek aan
burgemeester en wethouders om de desbetreffende pakken naar het gemeentelijk stembureau
over te brengen, deze pakken openen en de stembescheiden van de verkiezing waarvoor het
gemeentelijk stembureau is ingesteld, die in de pakken van de andere verkiezing worden
aangetroffen, uit de desbetreffende pakken halen en bij zijn stemopneming betrekken.
2. Indien een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voor heeft gedaan, maakt het gemeentelijk
stembureau hiervan melding in het proces-verbaal en brengt het onverwijld een afschrift van het
proces-verbaal over naar het hoofdstembureau, respectievelijk het centraal stembureau van de
andere verkiezing.
§ 4. De schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau
Artikel 7
1. De schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau wordt op een algemeen
toegankelijke wijze elektronisch bekendgemaakt en door aan de deur van de locatie waar de
stemopneming plaatsvindt een kennisgeving te bevestigen dat de zitting is geschorst. Zo spoedig
mogelijk wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt waar en wanneer de zitting wordt hervat.
2. Van de schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau doet de burgemeester, tenzij het
de verkiezing betreft van de leden van de gemeenteraad, onverwijld mededeling aan de voorzitter
van het hoofdstembureau.
Artikel 8
1. Indien de zitting is geschorst, nadat een transportbox is geopend, worden alle bescheiden die zich
in de transportbox bevonden, daarin teruggedaan. Vervolgens wordt de transportbox onmiddellijk
in tegenwoordigheid van de aanwezige kiezers afgesloten en verzegeld.
2. De sleutel waarmee de transportbox is afgesloten en het proces verbaal van het betreffende
stembureau worden in een te verzegelen enveloppe gedaan.
Artikel 9
Van de geschorste zitting wordt proces-verbaal opgemaakt door het gemeentelijk stembureau.
Artikel 10

Onmiddellijk na de ondertekening van het proces-verbaal wordt dit met de verzegelde transportboxen
en de verzegelde enveloppen door de voorzitter bij de burgemeester in bewaring gegeven.
Artikel 11
De burgemeester stelt tijdig voor de aanvang van de hervatte zitting de hem overgegeven verzegelde
transportboxen en verzegelde enveloppen ter beschikking van het gemeentelijk stembureau.
Artikel 12
Na aanvang van de hervatte zitting verricht het gemeentelijk stembureau voor ieder stembureau
waarvoor de uitkomst nog niet is vastgesteld, de stemopneming, overeenkomstig de artikelen 27 tot
en met 37 van het Experimentenbesluit, en stelt het de uitkomst vast overeenkomstig paragraaf 3.4
van het Experimentenbesluit.
§ 5. Overige bepalingen
Artikel 13
1. In afwijking van de bijlage bij artikel 1 van de Kies- en referendumregeling wordt als model voor
het proces-verbaal van het stembureau het model vastgesteld dat in de bijlage bij deze regeling is
opgenomen.
2. Het model voor het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is het model dat in de bijlage
bij deze regeling is opgenomen.
Artikel 14
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant
waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag dat de Experimentenwet vervalt.
Artikel 15
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
R.H.A. Plasterk

Bijlage
Model I: Proces-verbaal van een stembureau bij het experiment met een centrale
stemopneming
Model II: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau
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Samenvatting
CIF b.v. (Communication Infrastructure Fund) wil in het buitengebied van de
gemeente Ouder-Amstel een glasvezelnetwerk aanleggen. CIF heeft aangegeven
hiervoor een convenant te willen sluiten met de gemeente, waarin de
randvoorwaarden van CIF zijn opgenomen. Eén voorwaarde is dat de gemeente
instemt met een lager bedrag dan het bedrag dat de gemeente in rekening kan
brengen bij het verlenen van het instemmingsbesluit als CIF besluit het
glasvezelnetwerk daadwerkelijk te gaan aanleggen. Het college heeft het convenant
getekend onder voorbehoud van uw instemming met de vergoeding zoals opgenomen
in het convenant.

Wat is de voorgeschiedenis?
De gemeente is afhankelijk voor de uitrol van infrastructuur voor breedbandinternet
van externe partijen.
De gemeente is onlangs door CIF b.v. (Communication Infrastructure Fund) benaderd
met het voorstel om aan te sluiten op het onderzoek van CIF om in het buitengebied
van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, onder bepaalde voorwaarden,
glasvezel aan te leggen. Het buitengebied van Ouder-Amstel grenst aan het
buitengebied in De Ronde Venen.
CIF is een beleggingsfonds in telecommunicatie-infrastructuur en datacenters. De
infrastructuur wordt vervolgens verhuurd aan bekende serviceproviders.

Wat is er aan de hand?
Voor de aanleg van telecommunicatienetwerken heeft de gemeente een gedoogplicht.
De Telecommunicatiewet biedt gemeenten wel de mogelijkheid om randvoorwaarden
te stellen en de werkzaamheden te coördineren. CIF wil deze randvoorwaarden in een
convenant vastleggen zodat daar op voorhand duidelijkheid over is. Met dit convenant
wil CIF voorkomen dat zij, bij het verlenen van het instemmingsbesluit dat de
gemeente afgeeft als CIF besluit het glasvezelnetwerk daadwerkelijk te gaan
aanleggen, met voorschriften wordt geconfronteerd die de exploitatie van het netwerk
mogelijk frustreren.
De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen zijn onder dezelfde voorwaarden
een convenant aangegaan omdat na marktonderzoek bleek dat dit een reëel voorstel
is.
In het convenant is opgenomen dat de gemeente een vergoeding krijgt van € 22 per
aangesloten adres voor leges, herstel-, beheer- en degeneratiekosten en interne
coördinatie. Op basis van de legesverordening en de vigerende VNG richtlijn Tarieven
(graaf)werkzaamheden Telecom (voor herstel-, beheer- en degeneratiekosten) zou de
gemeente een hoger bedrag in rekening kunnen brengen.

Wat gaan we doen?
Wij stellen u voor in te stemmen met de vergoeding zoals in het convenant
opgenomen om de volgende redenen. De aanleg van snel internet in het buitengebied
is weinig rendabel voor marktpartijen. Om snel internet in het buitengebied mogelijk
te maken stelt CIF de voorwaarde dat gemeenten akkoord gaan met lagere
(leges)vergoedingen. Snel internet is tegenwoordig een belangrijke voorziening om
mee te kunnen doen in de maatschappij. Het zorgt voor sociale en maatschappelijke
participatie en versterkt het leef- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en
draagt daarmee bij aan een gunstig effect op de (lokale) economie.
Ondertekening van het convenant is aan het college. Omwille van de voortgang en het
aansluiten op de initiatieven in De Ronde Venen en Stichtse Vecht is het convenant
reeds getekend onder voorbehoud van uw instemming met de vergoeding zoals
opgenomen in het convenant. Deze instemming is nodig omdat de vergoeding lager is
dan de in de verordening en de VNG richtlijn opgenomen bedragen.
Om hoeveel minder vergoeding het gaat is nu niet goed aan te geven, aangezien nu
nog niet bekend is om hoeveel aansluitingen het gaat en wat de totale tracélengte
wordt van het glasvezelnetwerk.
Dit schept geen ongewenst precedent. Mocht zich al een andere partij met een nieuw
initiatief melden dat vergelijkbaar is met dit initiatief, dan zal de gemeente hooguit
gehouden zijn ook met die partij te onderhandelen over een convenant.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De gemeente volgt de initiatieven van de markt voor breedbandinternet en CIF heeft
zich als enige gemeld met een initiatief.
Niet instemmen met de vergoeding van € 22 per aangesloten adres voor leges,
herstel-, beheer- en degeneratiekosten en interne coördinatie zou betekenen dat CIF
haar exploitatie niet rond krijgt, het convenant niet tot stand komt en dat CIF zich met
de vraagbundeling1 beperkt tot het buitengebied van de gemeenten De Ronde Venen
en Stichtse Vecht.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Aangezien wordt afgeweken van de legesverordening en de vigerende VNG richtlijn
Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom (voor herstel-, beheer- en
degeneratiekosten), wordt uw instemming gevraagd.
Gelet op de planning van CIF voor de vraagbundeling en het aansluiten op de
initiatieven in De Ronde Venen en Stichtse Vecht is het gewenst dat in december van
dit jaar uw besluitvorming over dit onderwerp bekend is.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De afspraken die zijn gemaakt met CIF, waaronder de vergoeding per aangesloten
adres, zijn opgenomen in een convenant.

Wat is het vervolg?
Na uw instemming komt het convenant met de randvoorwaarden tussen CIF en het
college tot stand.
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester,

1

De activiteiten die door CIF worden uitgevoerd teneinde minimaal 50% abonnementen te verkopen.
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017,
nummer 2017/78;
overwegende dat snel internet tegenwoordig een belangrijke voorziening is om mee te
kunnen doen in de maatschappij. Het zorgt voor sociale en maatschappelijke
participatie en versterkt het leef- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en
draagt daarmee bij aan een gunstig effect op de (lokale) economie;
dat de aanleg van snel internet in het buitengebied weinig rendabel is voor
marktpartijen;
dat CIF zich heeft gemeld met een initiatief om te komen tot de aanleg van een
glasvezelnetwerk in het buitengebied van Ouder-Amstel;
dat de gemeente het initiatief van CIF ziet als een kans om breedbandinternet in het
buitengebied te realiseren;
dat daartoe met CIF een convenant is aangegaan waarin onder meer, onder
voorbehoud van uw instemming, wordt ingestemd met een lagere vergoeding aan
leges en herstel-, beheer- en degeneratiekosten;
gelet op de Legesverordening en de VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden
Telecom;

BESLUIT :
In te stemmen met het afwijken van de legesverordening en de vigerende VNG
richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom voor het in rekening brengen van de
herstel-, beheer- en degeneratiekosten.

Ouder-Amstel, 14 december 2017,
De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de plaatsvervangend voorzitter,

A.A. Swets

P.D.A.M. Koek-Baks

