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Samenvatting
Om te komen tot een visie 2030 voor Ouder-Amstel is een uitgebreid participatie traject
gevoerd, hetgeen geleid heeft tot de voorliggende visie Ouder-Amstel 2030; verbindend,
uniek en divers. Een toekomstvisie die een integraal strategisch kader vormt voor de
komende jaren.

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?
In augustus 2017 zijn we gestart met het traject om te komen tot een visie 2030. Er zijn
twee visiegroepen ingesteld (vanuit de raad en vanuit de inwoners). We hebben
verschillende bijeenkomsten gehouden voor de visiegroepen, college en ambtenaren om
de gemeente te schouwen en een analyse te maken van de ontwikkelingen die op ons
afkomen. Al deze input heeft geleid tot een concept-visie die gedeeld is met de inwoners
via de media. Dit heeft geleid tot een viertal reacties.

Wat gaan we doen?
Er is een viertal reacties binnen gekomen. Twee van inwoners, 1 van de werkgroep
cultureel erfgoed en 1 van de werkgroep openbare ruimte. In bijgevoegd overzicht is
een voorgestelde reactie op de opmerkingen van de inwoners opgenomen. De reacties
geven op een paar punten aanleiding tot aanscherping van de concept-visie.
Voorgesteld wordt de visie 2030 Ouder-Amstel: verbindend, uniek en divers vast te
stellen met inachtneming van de ingediende reacties.

Wat is het maatschappelijk effect?
In het algemeen een breed gedragen toekomstvisie en een integraal strategisch 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 de 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 en de Omgevingswet.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De visie niet vast stellen maar daarmee ontbreekt een strategisch kader en wordt geen
recht gedaan aan de uitkomsten van het participatietraject.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Voor dit project is bij de start van het project een budget beschikbaar gesteld van
65.000 euro. In februari 2018 is een aanvullend budget gevraagd van 15.000,-.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
College, gemeenteraad, medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel en Duo+ en de
inwoners en organisaties van de gemeente Ouder-Amstel.

Wat is het vervolg?
Na vaststelling wordt de visie bekend gemaakt aan de inwoners via de gebruikelijke
media.

Hoe monitoren en evalueren we?
Van het visietraject 2020 is een eindverslag opgemaakt. Ook na afloop van dit traject
wordt een eindverslag opgesteld ten behoeve van de evaluatie.
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