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Samenvatting 
Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de startnotitie visie 2030 en een 

budget beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van deze visie. 
 

 

Wat is de juridische grondslag? 
De gemeenteraad heeft drie functies: 

 De burgers vertegenwoordigen (volksvertegenwoordigende rol); 

 Het vooraf en achteraf controleren van het beleid van het college van B&W en 

van de burgemeester (controlerende rol); 
 Het bepalen van het beleid op hoofdlijnen (kaderstellende rol). 

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente en is daarmee 

het bestuursorgaan dat de visie 2030 vaststelt. Ook de vertegenwoordigende rol komt 

aan bod door het participeren in het traject. De controlerende rol oefent u uit tijdens 

het proces en door middel van het bespreken van het eindverslag. 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In mei 2009 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de visie 2020 voor de 

gemeente Ouder-Amstel vastgesteld. Dit is gebeurd na een uitgebreid proces waarbij 

de bevolking op diverse manieren is betrokken. Deze visie is door de gemeenteraad 

opnieuw bezien, wat geleid heeft tot het heroriëntatiekader 2013. Dat is inmiddels al 

weer vier jaar geleden. 2020 is nog maar 3 jaar verder. Tijd om eens goed naar de 

visie te kijken. Wat vinden we belangrijk voor Ouder-Amstel en waar moeten we staan 

in 2030? Wat zijn de prioriteiten voor het bestuur? Hoe kijken onze inwoners tegen de 

toekomst van onze gemeente aan. Er spelen veel ontwikkelingen zowel landelijk als 

regionaal/lokaal. Hierbij willen we uitgaan van onze eigen kracht en zelf de regie 

houden. Daarom: tijd voor een nieuwe stap in de visie-vorming: de visie 2030! 

 
Waarom dit raadsvoorstel? 
We willen aan u voorstellen om in te stemmen met de startnotitie visie 2030 en dus 

(op hoofdlijnen) met het te voeren traject om te komen tot een visie 2030. Ook willen 

wij u voorstellen budget beschikbaar te stellen voor dit visietraject.  

 

Wat gaan we doen? 
Instemming met de startnotitie en budget beschikbaar stellen voor het proces om te 

komen tot een visie 2030.  
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Wat is het maatschappelijk effect? 
In het algemeen een breed gedragen toekomstvisie en een integraal kader voor het 

beleid en de opgaven van de komende jaren.  

De visie 2020 heeft het kader gevormd voor verschillende projecten en ontwikkelingen 

zoals DNK, de ontwikkeling van Dorpshart Duivendrecht etc. en diverse keuzes die we 

de afgelopen jaren gemaakt hebben. Met de visie 2030 willen we wederom een 

integraal en verbindend kader scheppen voor nieuwe ontwikkelingen zoals de groei 

van de gemeente door de ruimtelijke opgaven, de ruimtelijke projecten, beleid op 

diverse terreinen en de Omgevingswet. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Geen visie opstellen of een visie opstellen zonder participatietraject. We vinden het 

belangrijk dat inwoners meepraten en meedenken over te ontwikkelen beleid zodat dit 

de voorkeur verdient. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Inzet van college, gemeenteraad, medewerkers en inwoners.  

Voor het visietraject is een bedrag nodig van € 65.000. Dit bedrag is benodigd voor 

een externe projectleider die reeds beschikt over kennis van de organisatie, 

participatie, de gemeente en de bestuurlijke context. Daarnaast is budget benodigd 

voor communicatie en participatie. Dit budget is hoger geraamd dan het bedrag wat is 

uitgegeven bij het vorige visietraject. De hogere raming heeft te maken met meer 

gebruik van digitale mogelijkheden en de hogere prijzen ten opzichte van de vorige 

keer. Ook is bij de vorige visie meer (beschikbare) ambtelijke capaciteit ingezet, die 

niet bij de (externe) kosten is meegerekend. 

Ter dekking van dit budget komt allereerst in aanmerking de reserve 

collegeprogramma. Deze is echter niet toereikend. Ten aanzien van de algemene 

dekkingsreserve bestaat de afspraak om deze niet in te zetten voor incidentele 

mutaties. 

De visie 2030 hangt nauw samen met de grote ruimtelijke opgaven voor Ouder-

Amstel, de Omgevingsvisie, het cultureel erfgoedbeleid, etc. en  biedt daarmee een 

integraal kader voor de ruimtelijke projecten en ontwikkelingen in Ouder-Amstel.  

Voorgesteld wordt om het benodigde budget te dekken uit de reserve ruimtelijke 

projecten. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre nog gebruik kan worden gemaakt 

van subsidiemogelijkheden. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

College, gemeenteraad, medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel en Duo+ en de 

inwoners en bedrijven van de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Wat is het vervolg? 

Het proces om te komen tot een visie 2030. Begin 2018 wordt de visie besproken in 

een commissievergadering om vervolgens als overdrachtsdocument ter beschikking te 

stellen aan de nieuwe gemeenteraad. 

 
Hoe monitoren en evalueren we? 

Van het visietraject 2020 is een eindverslag opgemaakt. Ook na afloop van dit traject 

wordt een eindverslag opgesteld. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 
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L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2017, nummer 

2017/35, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

1. In te stemmen met de startnotitie visie 2030; 

2. Een budget van € 65.000,- ten laste van de reserve ruimtelijke projecten 

beschikbaar te stellen voor het visietraject 2030. 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 


