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RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2019/52  
 

 

datum raadsvergadering : 3 of 4 juli 2019 

onderwerp : Vaststellen van de cultuurnota: ‘Kunst en cultuur 

maken we samen’, cultuurnota Ouder-Amstel 

2019-2024 

portefeuillehouder : Mw. J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 20 mei 2019 

 

Samenvatting 
De nota kunst en cultuur liep tot en met 2016 en is aan vervanging toe. Kunst en cultuur 

vertellen ons waar we vandaan komen, wat ons maakt tot wie we zijn en zijn belangrijk 

voor de ontwikkeling van de toekomst. Iedereen moet op zijn manier kennis kunnen 

maken met, mee kunnen doen aan en genieten van kunst en cultuur. Het doel van de 

gemeente in de cultuurnota is dan ook; kunst en cultuur moeten voor iedereen zijn en 

blijven. De voorliggende cultuurnota beschrijft de maatschappelijke opgaven waar we voor 

staan de komende tijd en welke rol kunst, cultuur en erfgoed hier in kunnen spelen. Om 

deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, is gekozen voor vijf programmalijnen die 

in relatie staan met het actieprogramma Kunst, Cultuur & Erfgoed van de Metropoolregio 

Amsterdam. Elk van deze programmalijnen hebben hun eigen opgaven en actiepunten. De 

concrete actieagenda wordt na vaststelling van de cultuurnota nader uitgewerkt in 

samenspraak met het culturele werkveld. Het uitgangspunt is om alle acties uit te voeren 

binnen de bestaande middelen voor kunst en cultuur. 
 

Wat is de juridische grondslag? 
In 2016 was de huidige uitvoeringsnota ‘Kunst en Cultuur een verbindende factor’ 

afgelopen, wat betekent dat de gemeente een nieuw beleid op kunst en cultuur moet 

ontwikkelen en vaststellen.   
 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Sinds het verschijnen van de cultuurnota 2013-2016 is er in Ouder-Amstel veel gebeurd 

op het gebied van kunst en cultuur. Het meeste in het oog springend zijn de komst van 

de combinatiefunctionarissen (buurtcoach sport en cultuur), de aansluiting bij het Loket 

Cultuureducatie Amstelland, het opstellen van de beleidsvisie ‘Het erfgoed van Ouder-

Amstel’, het permanent aanwijzen van 23 gemeentelijke monumenten, de populariteit 

van de exposities in publieke ruimtes en het veilen en verkopen van kunstwerken uit de 

BKR-regeling. Dit alles mede dankzij de inzet van vele culturele verenigingen en 

vrijwilligers. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
In 2016 was de huidige uitvoeringsnota ‘Kunst en Cultuur een verbindende factor’ 

afgelopen, wat betekent dat het tijd is voor nieuw beleid.  

 

Wat gaan we doen? 
In de nieuwe cultuurnota staat beschreven wat er de afgelopen jaren is bewerkstelligd en 

waar we de komende jaren op grote lijnen mee aan de slag gaan. De concrete 

actieagenda zal kort na het vaststellen van het beleid nader uitgewerkt worden met de 

partners uit het culturele werkveld. 
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Wat is het maatschappelijke effect? 
Kunst en cultuur hebben een eigen waarde, maar staan niet op zichzelf. Ze maken 

nieuwsgierig, stimuleren ontwikkeling, verbinden, zijn sociaal en trekken toeristen wat de 

economie kan versterken. Maar ze vertellen ons ook waar we vandaan komen, wat ons 

maakt tot wie we zijn en zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de toekomst. Het 

bevorderen van cultuurparticipatie is een van de zaken die helpt tegen eenzaamheid. 

Actief of passief deelnemen aan of onderdeel uitmaken van het cultureel aanbod schept 

vertrouwen in de eigen kracht en versterkt de positie van inwoners in de samenleving. 

Vanuit het beleidsterrein kunst en cultuur kan er dus een bijdrage geleverd worden aan 

de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor 

iedereen. Het doel van de gemeente is dan ook; kunst en cultuur moeten voor iedereen 

zijn en blijven. 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Sinds het vaststellen van de vorige nota (2013) hebben een aantal relevante 

ontwikkelingen plaatsgevonden, die van invloed zijn geweest bij het maken van keuzes in 

de nieuwe nota.  

 

In het voorjaar van 2018 is een nieuw bestuur gekomen in Ouder-Amstel met nieuwe 

ambities. Het coalitieakkoord gaat uit van gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en 

vertrouwen. Het uitgangspunt is dat iedereen actief deel kan nemen en zoveel mogelijk 

zelfstandig kan functioneren. Iedereen voelt zich thuis en niemand voelt zich 

buitengesloten. Deze uitgangspunten zijn meegenomen bij het opstellen van de 

cultuurnota.  

 

Anno 2019 leven we in een samenleving, waarbij interactie tussen gemeente en haar 

inwoners steeds belangrijker wordt bij de totstandkoming van beleid en waar de burgers 

en hun initiatieven een uitgangspunt vormen. De stem van de inwoners is dus belangrijk 

bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Het Cultuurplatform Ouder-Amstel (CPOA), dat in 

2008 is opgericht, is een belangrijke culturele stem in onze gemeente en op advies van 

het platform is een enquête uitgezet. De uitkomsten laten zien dat 40% van de inwoners 

zich bovenmatig interesseert in kunst en cultuur. De focus van de culturele belangstelling 

bevindt zich met name buiten de gemeentegrenzen, waarbij de eerste voorkeur uitgaat 

naar muziek, musea en theater. 40% van de inwoners is tevreden met het huidige 

aanbod, waarbij de mogelijkheid tot het kijken van films, het bijwonen van concerten en 

de aanwezigheid van een podium het meest worden gemist in de gemeente. De 

uitkomsten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de nota en waar mogelijk zijn de 

actiepunten daar ook op afgestemd. Dit zal ervoor zorgen dat het beleid meer is 

afgestemd op wat inwoners wensen.   

 

Wegens bezuinigingen de afgelopen jaren, zijn kunst en cultuur in het hele land onder 

druk komen te staan. Dit vroeg om een andere aanpak, waardoor de vraag naar 

regionale samenwerking is gegroeid. Dit heeft eind 2018 geleid tot de ontwikkeling van 

het actieprogramma Kunst, Cultuur & Erfgoed1 vanuit de Metropool Regio Amsterdam. 

Het algehele doel binnen dit actieprogramma is het bevorderen van de cultuurdeelname 

en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de gehele regio. 

De visie uit dit programma sluit aan bij de lokale situatie in Ouder-Amstel, waardoor er 

binnen onze nieuwe nota gekozen is dezelfde vijf programmalijnen (erfgoed, cultuur aan 

de basis, toegankelijkheid, ruimte en samenwerking) aan te houden en de vier thema’s 

uit de vorige nota (Cultuur & educatie, Cultuur & Erfgoed, Cultuur & Toerisme en Kunst 

en kunstbeoefening) los te laten. Door een verbinding te maken met deze 

programmalijnen zetten we stappen richting een sterkere bovenregionale samenwerking, 

die ervoor kan zorgen dat kunst en cultuur van blijvende betekenis zijn en blijven voor 

                                           
1 MRA bestaat uit Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Dit is ontstaan 
vanuit economisch oogpunt en in 2013 is besloten cultuur hieraan toe te voegen. Vanuit de Cultuurimpuls is 
veel onderzoek gedaan naar cultuurparticipatie en -beleid en op basis van de resultaten is het programma 
Kunst, Cultuur & Erfgoed ontwikkeld en eind 2018 gepubliceerd. Dit bevat een gezamenlijke regionale strategie.  
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alle inwoners en ook bezoekers. Dit alles zonder onze eigen culturele identiteit uit het 

oog te verliezen. 

 

De samenleving is in een rap tempo veranderd, waardoor kunst, cultuur en erfgoed vaak 

niet meer als autonoom worden ervaren, maar worden ingezet bij de integrale 

benadering van maatschappelijke vraagstukken. Ook binnen onze nieuwe cultuurnota is 

er voor gekozen om bij het bepalen van de doelstellingen en actiepunten niet alleen te 

kijken vanuit kunst en cultuur op zich, maar om ook te kijken naar hoe kunst en cultuur 

een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
De concrete actieagenda zal na vaststelling van het beleid opgesteld worden met als 

uitgangspunt om alle acties uit te voeren binnen de bestaande middelen van kunst en 

cultuur van ruim € 400.000,- (gebaseerd op de cijfers van 2018). De gemeente wil kleine 

lokale initiatieven (financieel) blijven ondersteunen, maar spoort initiatiefnemers ook aan 

om middelen uit de markt te halen. Dit betekent dat de gemeente in gesprek blijft met 

culturele instellingen en initiatiefnemers over de noodzaak van een financiële bijdrage in 

de vorm van subsidies. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Bij de ontwikkelingen van de nieuwe cultuurnota is op advies van het CPOA een enquête 

uitgezet onder 3000 inwoners boven de 18 jaar. Met een respons van 11% heeft een 

deel van onze inwoners input gegeven voor het nieuwe beleid. Daarnaast is het platform 

zelf nauw betrokken bij de daadwerkelijk ontwikkeling van het beleid en zal ook een 

prominente rol spelen bij de totstandkoming van de actieagenda en de uitvoering van het 

beleid. Zij vertegenwoordigen diverse culturele groeperingen binnen de gemeente zoals 

het museum, muziekcollectief, welzijnsstichting Coherente, historische verenigingen 

Duivendrecht en Ouderkerk en de amateurkunst. 

 

Wat is het vervolg? 

Na vaststelling van de cultuurnota door de gemeenteraad worden de actiepunten samen 

met het culturele werkveld vertaald naar een concrete actieagenda.   

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
de gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van een korte en lange termijn 

actieagenda met de partners in het veld en de evaluatie van actieagenda in relatie tot het 

beleid. De actieagenda zal kort na het vaststellen van het beleid nader uitgewerkt 

worden en in 2021 en 2023 geëvalueerd worden om te bezien of de beoogde 

doelstellingen behaald worden. Het cultuurbeleid zal in 2023 worden geëvalueerd. 
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1. Voorwoord 

 
“Je hoeft geen boeken te verbranden om een cultuur te vernietigen. 

Zorg er gewoon voor dat mensen stoppen ze te lezen.” Ray Bradbury 

(Amerikaans science fiction schrijver).  
  

Kunst en cultuur bepalen in belangrijke mate de identiteit van een 

land maar ook van een gemeente of dorp. Die leuke tradities, dat 

mooie plekje de monumentale kerk of het bijzondere schilderij. Ze 

maken bewust, maar nog veel vaker onbewust deel uit van jezelf en 

vormen je. Kunst en cultuur vertellen ons waar we vandaan komen, 

wat ons maakt tot wie we zijn en zijn belangrijk voor de ontwikkeling 

van de toekomst. Stukjes cultuur krijg je al op heel jonge leeftijd 

aangereikt door de personen die je het meest vertrouwd, je ouders. 

Het wordt je met de paplepel ingegoten.  

  

Dan zal het ook niet verrassen dat in onze enquête over kunst en 

cultuur de Kleine Kerk in Duivendrecht en de Sint Urbanuskerk en 

Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel het meest bekend zijn. Maar 

tegelijkertijd zitten ook traditionele culturele activiteiten verankerd in 

onze samenleving, bijvoorbeeld de kermis of het Amstel Zomer 

Festival. Drukbezochte evenementen, die weinig inwoners aan zich 

voorbij laten gaan.  

  

Kunst en cultuur hebben een eigen waarde, maar staan niet op 

zichzelf. Ze maken nieuwsgierig, stimuleren ontwikkeling, verbinden, 

zijn sociaal en kunnen de economie versterken. Meedoen aan cultuur,  

 

 

passief of actief of er deel vanuit maken schept vertrouwen in de 

eigen kracht en maakt je sterker.  

Een kunstenaar gunt ons een eigenzinnige en soms kritische blik op 

nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Maar het zorgt ook voor 

andere invalshoeken. Zelf muziek maken, schrijven of schilderen 

geeft je een instrument om dingen op jouw manier te uiten.  

  

Dit zijn allemaal aspecten waarom wij vinden dat kunst en cultuur 

voor zoveel mogelijk van onze inwoners, van jong tot oud, 

toegankelijk moet zijn. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor ons 

allemaal.  

Wat past dan bij onze dorpen Duivendrecht en Ouderkerk aan de 

Amstel? Waar moeten we op inzetten om ons doel, kunst en cultuur 

is en blijft voor iedereen, te realiseren? In deze cultuurnota hebben 

we een koers uitgezet, gemaakt op basis van de enquête, de 

ontwikkelingen vanuit het actieprogramma Kunst, Cultuur & Erfgoed 

van de Metropool Regio Amsterdam, en ook op de evaluatie van de 

cultuurnota 2013-2016.  

  

Als we mensen willen laten lezen, moeten we zorgen dat er boeken 

zijn. Dat moeten we doen met aandacht voor wat was en met oog 

voor dat wat komt. Maar vooral moeten we dit met elkaar doen. En 

daar heb ik alle vertrouwen in. Betrokkenheid, vrijwilligerswerk en 

omkijken naar elkaar zit immers in de genen, de cultuur van Ouder-

Amstel. 

 

Joyce Langenacker, burgemeester Ouder-Amstel 
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2. Inleiding 
In de Ouder-Amstelse gemeenschap nemen kunst en cultuur een 

belangrijke plek in. Zo is Ouderkerk een beschermd Dorpsgezicht en 

ook Duivendrecht beschikt over mooie historische boerderijen en een 

kenmerkende lintbebouwing langs de Rijksstraatweg. Daarnaast zijn 

veel organisaties, verenigingen of stichtingen actief, waardoor de 

gemeente over een rijk cultureel aanbod beschikt dat grotendeels 

gedragen wordt door de inzet van vrijwilligers.   

 

Kunst en cultuur hebben een eigen waarde, maar staan niet op 

zichzelf. Je wordt geraakt door een mooie expositie of beleeft plezier 

aan het maken van of luisteren naar muziek. Je doet mee uit passie, 

met een droom of gewoon omdat het leuk is om te doen. Maar kunst 

en cultuur vertellen ons ook waar we vandaan komen, wat ons maakt 

tot wie we zijn en kunnen worden ingezet bij de integrale benadering 

van maatschappelijke vraagstukken. Kunst en cultuur zijn belangrijk 

voor de ontwikkeling van de toekomst en dus van belang voor 

iedereen.  

 

In onze gemeente moeten kunst en cultuur voor iedereen zijn en 

blijven! Iedereen moet op zijn manier kennis kunnen maken met, 

mee kunnen doen aan en genieten van kunst en cultuur. Om aan te 

sluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners is voor ons als 

kleine gemeente een lokaal dorps aanbod van grote betekenis. Om 

het aanbod zo volledig mogelijk te maken, is een sterke regionale 

samenwerking van groot belang. Deze cultuurnota bevat 

programmalijnen en actiepunten, welke in samenspraak met het 

werkveld nader uitgewerkt zullen worden in een actieagenda.  

Leeswijzer 

De cultuurnota schetst middels een samenvatting eerst een beeld 

over wat er de afgelopen jaren is gebeurd en waar we op dit moment 

staan. In hoofdstuk 4 wordt de culturele beleving van onze inwoners 

nader toegelicht. Vervolgens wordt beschreven voor welke 

maatschappelijke uitdagingen we als gemeente de komende tijd 

staan (hoofdstuk 5), wat we als gemeente belangrijk vinden 

(hoofdstuk 6) en welke rol kunst en cultuur innemen in het verhaal 

met bijbehorende doelstellingen, programmalijnen en actiepunten 

(hoofdstuk 7). De rol en de groei van de gemeente wordt nader 

toegelicht in hoofdstuk 8 en 9. De laatste twee hoofdstukken 

bevatten de onderwerpen communicatie en financiën. De bijlagen 

bevatten een uitgebreide evaluatie van de afgelopen beleidsperiode 

en een overzicht van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het 

gebied van kunst, cultuur en erfgoed.   
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3. Evaluatie cultuurnota (samenvatting) 

en huidige stand van zaken
De ambitie voor de beleidsperiode 2013 – 2016 was om een bijdrage 

te leveren aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Ouder-

Amstel en de mogelijkheid te bieden aan bewoners om zowel actief 

als passief deel te nemen aan culturele activiteiten. Om deze ambitie 

en beleidsprioriteiten kracht te geven, is er met name geïnvesteerd in 

het verbinden en versterken van partijen en zijn er vier 

beleidsprioriteiten opgesteld, te weten cultuureducatie, cultureel 

erfgoed, cultuur & toerisme en kunst & kunstbeoefening. De volledig 

evaluatie is te lezen in bijlage 1.  

 

Cultuurplatform 

Het cultuurplatform (CPOA) is in 2008 opgericht en geeft op het 

gebied van cultuur gevraagd en ongevraagd advies aan het college 

en de raad. Het vindt het wenselijk een gevarieerd en goed 

afgestemd cultuuraanbod te hebben, waarbij er meer oog zou 

moeten zijn voor continuïteit. Daarnaast zou een wisselwerking met 

andere beleidsterreinen vergroot en verbeterd kunnen worden. Tot 

slot wordt meer aandacht gevraagd voor beeldend kunstenaars en 

het realiseren van een “broedplek” in de gemeente. Op advies en 

initiatief van het platform is een enquête uitgezet om het cultureel 

gedrag, de wensen en behoeften van inwoners te onderzoeken. De 

uitkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe 

nota.  

 

Beleidsprioriteiten 

Cultuureducatie 

Ten aanzien van cultuureducatie heeft de gemeente zich 

voorgenomen de samenwerking tussen onderwijs en lokaal (primair) 

en regionaal (secundair) cultureel aanbod optimaal te faciliteren. Om 

de samenwerking meer structuur te kunnen geven en het netwerk te 

verstevigen, hebben twee belangrijke ontwikkelingen 

plaatsgevonden. De inzet van de combinatiefunctionaris (CF) in 

dienst bij welzijnsstichting Coherente vanaf 2014 en de aansluiting bij 

het Loket Cultuureducatie Amstelland vanaf 2017. De Openbare 

Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft een belangrijke sociale functie 

ingenomen in de gemeente. Met name in Duivendrecht stijgt het 

aantal bezoeken sinds de vestiging in het nieuwe Dorpshuis. De 

Muziekschool heeft een prominente plek in de gemeente met 350 

leden, waarvan 300 in Ouderkerk. Vanaf 2015 ontvangt de 

Muziekschool minder subsidie en heeft hard gewerkt om het hoofd 

boven water te houden.   

 

Cultureel Erfgoed 

In de afgelopen beleidsperiode heeft de gemeente de beleidsvisie 

‘Het Erfgoed van Ouder-Amstel’, nu en in de toekomst” opgesteld. De 

gemeentelijke visie op waarden en de functie van het gemeentelijk 

erfgoed worden hierin verwoord. Vanaf 2016 is gestart met het 

aanwijzen van gemeentelijke monumenten, waarvan er begin 2019 

23 permanent zijn aangewezen. Daarnaast zijn in 

bestemmingsplannen bouwwerken, die geen rijksmonumenten of 

gemeentelijke monumenten zijn of beschermd dorpsgezicht, als 

‘karakteristiek’ opgenomen vanwege de architectonische en 

historische waarden. Deze bouwwerken zijn belangrijk voor de 

omgevingskwaliteit. Digitaal kan er meer over erfgoed gelezen 

worden op www.historischamstelland.nl en https://onh.nl/. 

 

Cultuur en Toerisme  

De gemeente Ouder-Amstel zorgt er steeds voor dat het cultureel 

erfgoed op de MRA-inventarisaties en lijsten van toeristische trekkers 

komt, zodat het cultureel erfgoed van de gemeente goed zichtbaar is 

voor toeristen. Samen met een reclamebureau is in 2017 een 

toeristische kaart ontwikkeld, welke nu jaarlijks wordt verspreid in 

Amsterdam en de gemeente is onderdeel van de toeristische website 

www.amstelgoed.nl. In de Quickscan Amstelland-Meerlanden (2018) 

wordt het cultureel erfgoed en fietsnetwerk bestempeld als krachten 

binnen onze gemeente, die gestimuleerd moeten worden op 

toeristisch gebied.  

 

Kunst en Kunstbeoefening 

Middels een veiling en twee verkoopexposities in 2013 en 2014 is een 

groot deel van de kunstwerken uit de BKR-regeling verkocht. De 

opbrengsten zijn deels ten goede gekomen van de cultuurprijs, die 
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eens in de twee jaar georganiseerd wordt door het CPOA. De overige 

werken blijven in eigendom van de gemeente met als doel deze 

publiekelijk toegankelijk te maken en houden. Er is in 2013 een 

cultuurkaart ontwikkeld, die vrij snel verouderd bleek te zijn. De 

keuze is gemaakt het aanbod voortaan digitaal zichtbaar te maken, 

via onder andere www.cultuurplatformouder-amstel.nl. Vanaf 2012 

stelt de gemeente Ouder-Amstel de entree/publiekshal van het 

gemeentehuis en het Dorpshuis ter beschikking voor lokale 

amateurkunstenaars die willen exposeren. 

 

Financiën 

Figuur 1 laat de begroting vanuit de cultuurnota 2013-2016 zien en 

wat er in 2018 daadwerkelijk besteed is aan kunst en cultuur. Aan 

het begin van de nota 2013-2016 stond de gemeente Ouder-Amstel 

voor een bezuinigingsopgave. Hogere structurele subsidiebedragen, 

zoals voor de Muziekschool en het Historisch Museum (inmiddels 

Museum Amstelland), zijn substantieel verminderd. De subsidie van 

de OBA daarentegen is nagenoeg gelijk gebleven en zal vanaf 2020 

zelfs stijgen. Wegens bezuinigingen van de Gemeente Amsterdam 

kwam een jaarlijks exploitatietekort naar boven van € 50.000,- voor 

beide vestigingen in Ouder-Amstel. Het college van B&W heeft in 

oktober 2017 vastgesteld dat de subsidie voor de OBA in 2020, 2021 

en 2022 structureel omhoog gaat met € 13.000,- tot een maximum 

van € 39.000,-, zodat beide vestigingen kunnen blijven bestaan. Daar 

tegenover staat dat de OBA een personeelsplan ontwikkelt, waar  

€ 11.000,- mee bespaard kan worden. 

 

Kleinere structurele subsidies zijn komen te vervallen, waarbij 

culturele verenigingen wel de mogelijkheid hebben aanspraak te 

maken op middelen vanuit de incidentele subsidieregeling ‘Kunst en 

Cultuur’ voor hun initiatieven. Sinds 2017 wordt vanuit het 

incidentele budget € 7.000,- beschikbaar gesteld voor het Loket 

Cultuureducatie Amstelland. Het budget is net voldoende om lokale 

initiatieven te ondersteunen en een kwalitatief educatief aanbod op 

het primair onderwijs te bekostigen.  

 

Om beeldende kunstopdrachten te stimuleren heeft het Rijk begin 

jaren vijftig een percentageregeling ingesteld voor de nieuwbouw van 

rijksgebouwen en onderwijsinstellingen. Deze regeling houdt in dat 

een bepaald percentage van de geraamde bouwkosten is 

gereserveerd voor een opdracht aan of aankopen van beeldende 

kunstenaars. Een efficiënt middel om de uitbreiding van kunst en 

cultuur in de samenleving te bevorderen. De gemeente Ouder-Amstel 

heeft dat voorbeeld gevolgd en in 2010 is de meest recente 

‘Percentageregeling kunst en cultuur’ vastgesteld. Middels deze 

regeling komt een 0,5% van de geraamde bouwkosten (met een 

ondergrens van € 300.000,-) op nieuwbouw, verbouw en werken 

(wegen, rotondes, bruggen, etc.) in het Reserve Cultuurfonds van de 

gemeente. Deze middelen kunnen ingezet worden ten behoeve van 

kunst in de openbare ruimte of andere culturele projecten. Eind 2018 

bevat het fonds € 71.099,-. 

 

Vanuit het minimabeleid is het mogelijk om via het declaratiefonds 

subsidie aan te vragen om deel te nemen aan culturele activiteiten, 

zoals dans- of muziekles of activiteiten bij de welzijnsstichting. Tot 

slot vormen twee medewerkers van Duo+ de rode loper, die de 

eigenaren van (gemeentelijke) monumenten ondersteunen bij onder 

andere verbouwing/restauratie van hun pand en subsidieaanvragen.
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Begroting uit nota 2013-2016 + werkelijke uitgaven 2018 2013 2014 2015 2016 

2018 

Subsidie OBA € 292.855 € 292.855 PM PM € 291.612 

Subsidie Muziekschool € 40.812 € 40.812 PM PM € 10.272 

Subsidie CPOA € 7.500 € 7.500 PM PM € 7.500 

Subsidie Historisch Museum € 37.402 € 37.402 PM PM € 21.869 

Subsidie Cultuur Compagnie € 1.155 € 1.155 PM PM € 0 

Comité Viering Nationale feestdagen € 1.284 € 1.284 PM PM € 1.265 

Subsidie amateur kunstbeoefening € 3.190 € 3.190 PM PM € 0 

Incidentele regeling ‘Kunst en Cultuur’ € 15.000 € 15.000 PM PM € 15.000 

Onderhoud en opslag kunstwerken € 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Totaal € 404.198       € 349.518 

            

Nieuwe initiatieven vanaf 2013           

Subsidie cultuurcoach € 0 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 

Subsidie Coherente culturele activiteiten*     € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Subsidie gemeentelijke monumenten  € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 

Rode Loper (0,15 fte) € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 

Declaratiefonds (gedeclareerd voor cultuur)**       € 1.827 € 2.500 

Verzekeringen kunstwerken € 650  € 650  € 650 € 650 € 650 

Cultuureducatie (vanuit incidentele regeling 'Kunst en Cultuur')  € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.000  

Totaal nieuwe initiatieven         € 79.150 

            

Totaal € 404.848       € 428.668 

      

Reserve Cultuurfonds     € 71.099 
 
* deze subsidie is voor de inzet van personeel en het activiteitenbudget bij de welzijnsstichting om culturele activiteiten te organiseren en uit te voeren. 
**Dit is het bedrag wat er in 2016 is gedeclareerd uit het fonds ten behoeve van kunst en cultuur. 
Lege vakken: deze bedragen zijn niet exact te achterhalen en daarom niet benoemd in de tabel.

 

 

Figuur 1: begrote financiën uit cultuurnota 2013-2016 vergeleken met de uitgaven uit 2018 
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4. Hoe beleven onze inwoners kunst en 

cultuur? 
Eind 2018 is er op advies van het CPOA een enquête uitgezet onder 

3000 inwoners in de gemeente Ouder-Amstel. In totaal hebben 311 

mensen gereageerd (11%), wat de gemeente een redelijk beeld heeft 

gegeven van hoe de inwoner het huidige kunst en cultuuraanbod 

beleeft in de gemeente.  

 

De inwoners geven het aanbod gemiddeld een 6,3. Het meest 

voorkomend argument is dat de omgeving (Amstelveen, Amsterdam) 

veel mogelijkheden biedt, waardoor men zich niet richt op Ouder-

Amstel. Daarnaast is men niet op de hoogte van het aanbod of het 

sluit niet voldoende aan bij hun culturele wensen of behoeften.  

 

Interesse 

40% typeert zich als bovengemiddeld geïnteresseerd in kunst en 

cultuur. Figuur 2 laat zien dat de meeste interesse uitgaat naar 

concerten (47%), gevolgd door festivals en evenementen (36%), 

cultureel erfgoed (35%) en beeldende kunst (33%). Cultuuronderwijs 

scoort minder hoog (24%).  

 

Bekendheid 

De bekendheid van instellingen op het gebied van cultuurhistorie en 

geestelijk leven is erg afhankelijk van de kern waar onze inwoners 

zich bevinden. Zo is in Duivendrecht de Kleine Kerk het meest 

bekend, terwijl dat in Ouderkerk de Urbanus en Amstelkerk zijn (zie 

figuur 3). Bij overige instellingen is met name de Openbare 

Bibliotheek Amsterdam (OBA) bekend, aangezien 85% van de 

inwoners één of beide vestigingen kent. Ook is men van Coherente in 

zowel Duivendrecht (73%) als in Ouderkerk (77%) goed op de 

hoogte.  

 

Betrokkenheid 

48% Van de inwoners zijn betrokken bij een kunst- en 

cultuurinstelling middels een lidmaatschap of als medewerker, 

waarvan het grootste gedeelte bij de bibliotheek (24%). In totaal is 

18% actief als vrijwilliger met als voornaamste reden dat ze affiniteit  

hebben met de activiteit. Anderen geven aan vrijwilligerswerk te 

doen om anderen te ontmoeten of het zien als hun morele plicht. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figuur 2: belangstelling culturele activiteiten inwoners Ouder-Amstel 

Figuur 3:  
naamsbekendheid 

instellingen cultuurhistorie 
en geestelijk leven 
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Bezoek  

Iets minder dan een derde van de inwoners (29%) verlaat vaker dan 

één keer per kwartaal het huis voor een kunst- of cultuurgebonden 

activiteit binnen de eigen gemeentegrenzen (figuur 4). Dat gebeurt 

meer in Ouderkerk dan in Duivendrecht, waarbij mensen zich met 

name richten op de bibliotheek, de kerken en Coherente. 

 

De focus voor de culturele belangstelling ligt met name buiten de 

gemeentegrenzen, waarbij 61% meer dan ééns per kwartaal een 

culturele activiteit bezoekt. Figuur 5 laat zien dat de eerste voorkeur 

uitgaat naar muziek (30%) en musea (29%) en theater (17%). 

 

Financiën 

Als men zelf de financiën in handen zou hebben, zou men het meeste 

toebedelen aan het monumentenbeleid (15%), jeugdeducatie kunst 

en cultuur (14%) en muziekonderwijs (14%). 

 

Wensen en behoeften 

40% van de inwoners is tevreden met het huidige aanbod. Hetgeen 

het meest gemist wordt is een voorziening om films te kijken (25%), 

concerten (20%) en podia (18%). Een groot deel van de inwoners 

maakt zich hard voor de historische kern die intact moet blijven 

(87%) en 51% geeft aan dat er een permanente ruimte voor kunst- 

en cultuurorganisaties gewenst is. Terwijl 25% van de inwoners 

huiverig tegenover toeristen staat, blijkt 41% hier (zeer) positief 

tegenover te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: bezoekfrequentie en welke activiteit binnen Ouder-Amstel in afgelopen jaar 

Figuur 5: eerste voorkeur bij bezoek activiteiten buiten Ouder-Amstel 
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5. Maatschappelijke uitdagingen 
De samenleving is in beweging van een verzorgingsstaat naar een 

participatiesamenleving. Een samenleving waarin sprake is van 

interactie en waar de burgers en hun initiatieven een uitgangspunt 

vormen. Ook op gemeentelijk niveau is de laatste jaren veel 

veranderd. In 2015 vonden transities plaats in het sociale domein en 

kregen gemeenten er verantwoordelijkheden bij op het gebied van 

zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp richting hun 

inwoners. De gemeente moest een nieuwe kijk op sociale 

dienstverlening ontwikkelen en werken aan andere manieren van 

ondersteunen die gericht zijn op participatie en zelfstandigheid. Al 

met al krijgt de gemeente te maken met complexe maatschappelijke 

vraagstukken1, zoals de gevolgen van de vergrijzing, het bestrijden 

van eenzaamheid en het bevorderen van participatie.  

 

1.  Vergrijzing  

Landelijk gezien is 18,9% van bevolking boven de 65. In Ouder-

Amstel ligt dit percentage op 20,4%. Daarnaast is in Nederland 

24,6% van de inwoners tussen de 25 en 44 jaar, terwijl in Ouder-

Amstel slechts 20,7 % van de bevolking deze leeftijd heeft. Een 

gevolg van de vergrijzing is een toenemend aantal mensen die 

zelfstandig thuis woont met een zorgvraag.    

 

2. Eenzaamheid 

Uit de Burgerpeiling blijkt dat het percentage inwoners dat vindt dat 

zij te weinig betekenisvolle contacten heeft met andere mensen is 

gedaald van 24% in 2014 naar 20% in 2018. Het percentage 

inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart 

is gestegen van 62% in 2014 naar 65% in 2018. Deze cijfers laten 

zien dat betekenisvolle contacten zijn toegenomen en gevoelens van 

eenzaamheid zijn afgenomen. Eenzaamheid kan leiden tot minder 

meedoen in de samenleving en brengt gezondheidsrisico’s met zich 

mee, wat de kans kan verhogen op vroegtijdig overlijden.  

 

 

 

                                           
1 Cijfermatige gegevens rond de maatschappelijke uitdagingen zijn afkomstig van 
www.waarstaatjegemeente.nl; een website die is ontwikkeld en wordt bijgehouden 

3. Participatie 

De burgers geven de gemeente in 2018 een rapportcijfer van 6,74 als 

het gaat om de inspanningen die zij levert om inwoners deel te laten 

nemen aan de maatschappij. Uit de Burgerpeiling blijkt dat het 

percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet licht is afgenomen van 

47% in 2014 naar 45% in 2018. Echter, uit dezelfde peiling blijkt ook 

dat het percentage inwoners dat in de toekomst zeker 

vrijwilligerswerk wil (blijven) doen, is gestegen van 32% in 2014 

naar 34% in 2018. Niet mee (kunnen) doen kan eenzaamheid en 

gevoelens van nutteloosheid tot gevolg hebben, terwijl te veel 

vrijwilligerswerk/mantelzorg ook voor een extra last kan zorgen.  

 

4. Uitbreiding van het aantal inwoners de komende jaren 

De samenstelling van de gemeente zal in de nabije toekomst grote 

veranderingen ondergaan. Er zijn plannen rond de Nieuwe Kern, het 

Amstel Business Park Zuid en Entrada. Al deze ontwikkelingen zullen 

er toe leiden dat het inwoneraantal minstens verdubbeld. Ook voor 

deze inwoners zullen voldoende voorzieningen en (financiële) 

middelen aanwezig moeten zijn om deel te kunnen nemen aan kunst 

en cultuur. In de planvorming worden alle maatschappelijke 

voorzieningen meegenomen, dus ook voor kunst en cultuur. 

Daarnaast zullen ook bovenstaande maatschappelijke uitdagingen 

verschijnen in de nieuwbouwwijken, waar we als gemeente op in 

moeten spelen.  

 

Deze vraagstukken zijn niet binnen afzonderlijke beleidsterreinen op 

te lossen, maar zoeken naar een integrale benadering vanuit beleid 

en de omgeving. Dit betekent dat ook kunst, cultuur en erfgoed een 

rol spelen binnen de aanpak van deze vraagstukken.   

   

door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en data verkrijgt uit burger- en 
ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen.  
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6. Wat vindt de gemeente Ouder-Amstel 

belangrijk? 
Het coalitieakkoord gaat uit van gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en 

vertrouwen. Het uitgangspunt is dat iedereen actief deel kan nemen 

en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Iedereen voelt zich 

thuis en niemand voelt zich buitengesloten. In het kader van 

zelfstandigheid in relatie tot de vergrijzing is het van belang de 

sociale cohesie te bevorderen en ervoor te zorgen dat inwoners een 

sociaal netwerk op kunnen bouwen waar ze later eventueel op terug 

kunnen vallen. Eenzaamheid past niet in een samenleving waar 

iedereen actief deel kan nemen en niemand zich buitengesloten voelt. 

Daarom wil de gemeente mensen die zich eenzaam voelen 

ondersteunen bij maatschappelijke deelname. Ook vindt Ouder-

Amstel haar culturele identiteit, zoals het rijke verenigingsleven, de 

eigen geschiedenis, de verbintenis met historische plekken, de vele 

vrijwilligers en het lokale dorpse aanbod van grote betekenis in de 

gemeente. 

  

7. Welke rol hebben kunst en cultuur?  
Kunst en cultuur hebben een eigen waarde, maar staan niet op 

zichzelf. Ze maken nieuwsgierig, stimuleren ontwikkeling, verbinden, 

zijn sociaal en trekken toeristen wat de economie kan versterken. 

Maar ze vertellen ons ook waar we vandaan komen, wat ons maakt 

tot wie we zijn en zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de 

toekomst. Het bevorderen van cultuurparticipatie is een van de zaken 

die helpt tegen eenzaamheid. Actief of passief deelnemen aan of 

onderdeel uitmaken van het cultureel aanbod schept vertrouwen in 

de eigen kracht en versterkt de positie van inwoners in de 

samenleving. Vanuit het beleidsterrein kunst en cultuur kan er dus 

een bijdrage geleverd worden aan de maatschappelijke opgaven waar 

we voor staan. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor iedereen. Het 

doel van de gemeente is dan ook; kunst en cultuur moeten voor 

iedereen zijn en blijven. Om deze maatschappelijke uitdagingen aan 

te gaan, kiezen we voor vijf programmalijnen:  

                                           
2 MRA bestaat uit Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio 
Amsterdam. Dit is ontstaan vanuit economisch oogpunt en in 2013 is besloten cultuur 
hieraan toe te voegen. Vanuit de Cultuurimpuls is veel onderzoek gedaan naar 

 

Deze programmalijnen komen overeen met de programmalijnen uit 

het ‘actieprogramma Kunst, Cultuur & Erfgoed’ van de Metropool 

Regio Amsterdam2. Landelijk en regionaal zijn ook allerlei 

ontwikkelingen gaande, die nader uitgewerkt zijn in bijlage 2. Een 

van de recente ontwikkelingen op de bovenlokale regie is het 

lanceren van het actieprogramma met als doel het bevorderen van de 

cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur- 

en erfgoedsectoren in de gehele regio. De visie uit dit programma 

geeft gedeelde verhalen, opgaven en belangen weer van de 

betrokken lokale en regionale partners, die aansluiten bij onze lokale 

situatie. Door een verbinding te maken met deze programmalijnen 

zetten we stappen richting een sterkere bovenregionale 

samenwerking, die ervoor kan zorgen dat kunst en cultuur van 

blijvende betekenis zijn en blijven voor alle inwoners en ook 

bezoekers. Dit alles zonder onze eigen culturele identiteit uit het oog 

te verliezen. Binnen deze programmalijnen staan we lokaal voor een 

aantal opgaven, waar verschillende actiepunten uit voortvloeien. De 

concrete actieagenda zal kort na het vaststellen van het beleid nader 

uitgewerkt worden met de partners uit het werkveld.  

 

 

 

cultuurparticipatie en -beleid en op basis van de resultaten is het programma Kunst, 
Cultuur & Erfgoed ontwikkeld en eind 2018 gepubliceerd. Dit bevat een gezamenlijke 
regionale strategie.  
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Erfgoed   

Voor de toekomst en het behoud van de cultuur, is het van belang dat iedereen weet waar hij of zij vandaan komt en de verhalen 

kent. Inwoners kunnen zich identificeren met het erfgoed en voelen zich thuis in onze gemeente, waar de grote vrijwillige inzet bij het 

erfgoed een bewijs van is. Hierbij gaat het om materieel erfgoed, zoals onder andere monumenten, archeologische vondsten en 

archieven, maar ook om immaterieel erfgoed, zoals de Waverfeesten, Amstel Zomerfestival en de Amstellanddag. Daarnaast heeft 

lokaal erfgoed een belangrijke rol als trekpleister voor bezoekers. Erfgoed heeft een sociale, economische en toeristische waarde en 

maakt de gemeente interessanter en leuker om te wonen of werken.  

 

 

 

 

 

Opgaven 

 

Behoud van en respectvol omgaan met het 

cultureel erfgoed in de gemeente. Waar 

mogelijk herbestemmen van erfgoed.  

 

Toekomstbestendig maken van cultureel 

erfgoed in de gemeente. 

 

Aantrekkelijker maken van cultureel 

erfgoed voor inwoners en bezoekers, zodat 

het ook economisch een bijdrage kan 

leveren. 

 

Zichtbaar maken van de geschiedenis van 

Ouder-Amstel voor iedereen. 

 

In stand houden van immaterieel erfgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

 

Verbeteren van de zichtbaarheid van cultureel 

erfgoed en geschiedenis als (toeristische) 

trekpleister. 

 

Faciliteren waar mogelijk bij de organisatie van 

de Open Monumenten Dagen. 

 

Ondersteuning bieden waar mogelijk bij de 

ontwikkeling van historische wandel- en 

fietsroutes. 

 

Onderhouden van kunst in de openbare ruimte. 

 

Actualiseren van de database kunstwerken in 

eigendom van de gemeente.   

 

Inzetten van de MRA waardenkaart3 als 

onderdeel bij beslissingen rond ruimtelijke 

ordening, woningbouwlocaties, infrastructuur 

en toerisme. 

 

Opnemen van het cultureel erfgoed in de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan van de 

gemeente die vanaf 2021 uitgevoerd moet 

worden. 

 

                                           
3 Vanuit de MRA worden historische waardenkaarten en culturele databases ontwikkeld vanaf 2019, waar de gemeente Ouder-Amstel ook in opgenomen wordt.  

Doel 

 

Behoud en 

aantrekkelijker 

maken van 

cultureel erfgoed 

in de gemeente. 
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Cultuur aan de basis 

Kennismaken met kunst en cultuur aan de basis begint bij de omgeving waar je woont, werkt of naar school gaat. Kunst en cultuur 

zijn belangrijk voor de creatieve ontwikkeling. Ze wekken nieuwsgierigheid en leren je op een andere manier denken en 

ontwikkelen. Kennismaken met kunst en cultuur en vervolgens ook deelnemen aan het cultureel aanbod, vergroot de algehele 

participatie in de gemeente. Omliggende gemeenten als Amstelveen en Amsterdam beschikken over een rijk en professioneel 

cultureel aanbod. Ondanks het gemis van een bioscoop, concerten en een podium door onze inwoners (zie enquête), is het niet 

zinvol te concurreren met onze buurtgemeenten. Maar we willen er wel voor zorgen dat onze jeugdige inwoners de mogelijkheid 

hebben dicht bij huis kennis te maken met kunst en cultuur via het onderwijs. In het kader van de vergrijzing is het belangrijk dat 

onze overige inwoners elkaar dichtbij huis kunnen ontmoeten, samen activiteiten ondernemen en een sociaal netwerk opbouwen.  

 

 

 

 

 

Opgaven 

 

Ieder kind heeft de mogelijkheid om 

binnen het onderwijs een kwalitatief hoog 

cultuureducatieprogramma te volgen. 

 

Ieder kind heeft de mogelijkheid om 

buiten schooltijd zijn of haar creatieve 

talent te ontdekken en verder te 

ontwikkelen. 

 

Jongeren, volwassenen en senioren 

hebben de mogelijkheid om zich cultureel 

te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

 

 Continueren van cultuurcoaches middels de 

‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. 

  

Continueren ondersteuning loket 

Cultuureducatie Amstelland tot 2020. 

 

Aansluiting zoeken bij het project ‘Verkenning 

Samenwerking Cultuureducatie MRA’. 

 

Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van 

culturele activiteiten. 

 

 

 

 

 

Doel 

 

Iedere inwoner in de 

gemeente moet de 

kans krijgen zijn of 

haar creatieve talent 

te ontdekken, 

ontwikkelen en 
ontplooien. 
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Toegankelijkheid 

Een goed bereikbaar aanbod, stimuleert de cultuurparticipatie en vergroot de kennis van het erfgoed. Hierbij gaat het enerzijds om 

digitale toegankelijkheid, waarbij inwoners en toeristen online kunnen zien wat er allemaal te doen is. Anderzijds spelen de fysieke 

en mentale toegankelijkheid een rol, zoals de bereikbaarheid van een activiteit dan wel de drempels die men ervaart om deel te 

nemen aan een activiteit. Iedere inwoner heeft toegang tot lokaal en/of regionaal cultureel aanbod, die afgestemd zijn op hun 

wensen en behoeften.  

 

 

 

 

 

Opgaven 

 

Iedere inwoner, met name jongeren, heeft 

de mogelijkheid (laagdrempelig) deel te 

nemen aan het lokale en regionale 

culturele aanbod. 

 

Inwoners voelen zich meer betrokken bij 

culturele instellingen en verenigingen en 

zetten zich hier ook voor in. 

 

Inwoners en toeristen zijn op de hoogte 

van het aanwezige culturele aanbod. 

 

Collecties met een cultuurhistorische 

waarde in Ouder-Amstel zijn toegankelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

 

Toegankelijk maken en houden van de lokale 

en regionale infrastructuur.  

 

Behouden en doorontwikkelen van de digitale 

toegankelijkheid van ons erfgoed en 

activiteitenaanbod. 

 

Informatie beschikbaar stellen in meerdere 

talen, met name in het Engels. 

 

Alert blijven op de mentale en fysieke 

toegankelijkheid van lokaal en regionaal 

aanbod. 

 

Behouden van de bibliotheekfunctie voor alle 

inwoners, mede door haar belangrijke sociale 

functie. 

 

Volgen van de ontwikkelingen van de projecten 

‘Bereikbaarheid Kunst, Cultuur en Erfgoed’, 

‘Vervoer Cultuureducatie’ en ‘Cultuurmarketing’ 

en aanhaken waar nodig.  

 

 

 

  

Doel 

 

Alle inwoners 

kunnen deelnemen 

aan lokaal of 

regionaal aanbod op 

het gebied van 

kunst, cultuur en 
erfgoed. 
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Ruimte 

Om zich te kunnen ontwikkelen op cultureel gebied, is het van belang dat er voldoende infrastructuur is. Een ruimte om de 

culturele ontwikkeling verder te ontplooien, zoals een atelier, muziekschool of ruimte om kunst tentoon te kunnen stellen. Locaties 

dichtbij bevorderen deelname en de mogelijkheid tot exposeren schept gelijkwaardigheid onder amateurkunstenaars en vertrouwen 

in eigen kunnen.     

 

 

 

 

 

Opgaven 

 

Inwoners die kunst en cultuur willen 

beoefenen hebben een plek hebben om 

dat te doen. 

 

Professionele en amateurkunstenaars in 

onze gemeente hebben de mogelijkheid 

hun werk te exposeren. 

 

Inwoners van De Nieuwe Kern/Amstel 

Business Park Zuid/Entrada hebben 

mogelijkheden om kunst en cultuur te 

beoefenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

  

Aansluiting zoeken bij ‘Samenwerking 

Broedplaatsen(beleid)’ van de MRA. 

 

Inspelen op de spelregels van de 

leegstandsverordening van de gemeente 

Ouder-Amstel. 

 

Continueren van het ter beschikking stellen van 

de centrale ruimtes in het gemeentehuis en het 

Dorpshuis voor exposities. 

 

 

 

 

 

  

Doel 

 

Beschikbare ruimte 

benutten voor de 

creatieve en 

culturele 

ontwikkeling van 

inwoners 
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Samenwerking 

Om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen zijn, is het van belang dat er een sterk regionaal aanbod staat waar 

inwoners gebruik van kunnen maken. Als kleine gemeente kunnen wij lokaal tot op zekere hoogte een cultureel aanbod 

ontwikkelen, maar in samenwerking met omliggende gemeenten kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen 

genieten van cultureel aanbod dat aansluit bij hun wensen en behoeften. Door samenwerking en kennisdeling kan lokale kennis 

optimaal benut worden, kunnen nieuwe initiatieven tot stand komen en kan er van elkaar geleerd worden.  

 

 

 

 

Opgaven 

 

Samenwerking op lokaal en regionaal 

niveau heeft voordelen voor het lokale 

aanbod en de inwoners. 

 

De gemeente en omliggende gemeenten 

leren van elkaar op het gebied van kunst 

en cultuur. 

   

Data en informatie over kunst, cultuur en 

erfgoed worden binnen de MRA zo goed 

mogelijk verzameld en verspreid. 

 

Onze eigen identiteit en lokaal ‘dorpse 

aanbod’ blijft behouden en wordt 

versterkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Actiepunten 

  

Binnen de deelregio Amstelland-Meerlanden 

aanhaken bij het programma Kunst, Cultuur & 

Erfgoed van de MRA. 

 

Lokale samenwerking tussen culturele partners 

onderling en de gemeente versterken. 

 

Ondersteunen van het bestaan van het CPOA 

met het oog op beter afstemming van de 

activiteiten. 

 

 

Doel 

 

Het bevorderen van 

lokale en regionale 

samenwerking en 

kennisuitwisseling 

op het gebied van 

kunst, cultuur en 
erfgoed 
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8. Rol van de gemeente 
De gemeente is primair verantwoordelijk voor de instandhouding van 

het culturele aanbod, de lokale voorzieningen en de gemeentelijke 

monumenten en zal deze verantwoordelijkheden ook oppakken. 

Binnen deze verantwoordelijkheid zoeken we de samenwerking 

regionaal met de MRA- partners van het programma Kunst, Cultuur & 

Erfgoed, zodat er een goede afstemming ontstaat waar ook het lokale 

aanbod van kan profiteren. Onze rol als subsidiegever voor kleine 

lokale activiteiten blijft bestaan en ook het ondersteunen van een 

goed kwalitatief educatief cultureel aanbod op het primair onderwijs. 

Organisaties zullen tevens aangespoord worden op zoek te gaan naar 

alternatieve financieringsbronnen, zoals fondsen vanuit het ministerie 

of sponsormogelijkheden in de buurt. Tevens nemen wij een 

regionale verbindende rol aan door deel uit te maken van de MRA-

werkgroep voor het programma Kunst, Cultuur & Erfgoed en op de 

hoogte te blijven van de lopende projecten. Op deze manier kunnen 

we verbinding zoeken met de regio, de samenwerking versterken en 

een bredere kijk op kunst en cultuur waarborgen. Tot slot is de 

gemeente verantwoordelijk voor het opstellen van een korte en lange 

termijn actieagenda met de partners in het veld en de evaluatie van 

de actieagenda in relatie tot het beleid. De actieagenda zal kort na 

het vaststellen van de cultuurnota nader uitgewerkt worden en in 

2021 en 2023 geëvalueerd worden om te bezien of de beoogde 

doelstellingen behaald worden. De cultuurnota zal in 2023 worden 

geëvalueerd.  

 

9. De groei van de gemeente 
De komende jaren zullen de eerste huizen in De Nieuwe Kern 

gebouwd gaan worden en ook binnen het Amstel Business Park Zuid 

en Entrada zijn er plannen om extra woningen te realiseren. Ook voor 

de nieuwe inwoners van Ouder-Amstel zullen de uitgangspunten uit 

dit beleid gelden op het gebied van kunst en cultuur. Cultureel 

Erfgoed zal niet direct aanwezig zijn, maar het is wel van belang dat 

de culturele identiteit van Ouder-Amstel ook voortleeft in de Nieuwe 

Kern. Zo zal ook daar een lokaal aanbod ontwikkeld worden dat 

toegankelijk is en zullen de scholen ondersteund worden bij het 

kunnen aanbieden van een cultureel educatief aanbod aan de 

leerlingen. Nieuwe verenigingen en activiteiten zullen ontstaan en 

nieuwe vrijwilligers zullen zich inzetten. De gemeente zal deze 

nieuwe initiatieven ondersteunen waar mogelijk, zodat ook nieuwe 

inwoners zich op cultureel gebied kunnen ontwikkelen. 

 

10. Communicatie 
De rol van kunst en cultuur kan enkel van invloed zijn als de 

communicatie daaromheen sterk genoeg is. Uit de enquête kwam 

bijvoorbeeld regelmatig naar voren bij de open vragen dat men niet 

op de hoogte is van het CPOA dan wel het aanwezige lokale aanbod. 

Het ondersteunen van lokale culturele activiteiten voor de inwoners 

heeft met name zin als de inwoners ook daadwerkelijk weten dat het 

er is. Kanalen, zoals websites, social media en de krant worden actief 

ingezet om de culturele activiteiten onder de aandacht te brengen. 

Om het bereik te vergroten zal de communicatie vanuit de bestaande 

kanalen beter op elkaar afgestemd moeten worden.   

 

11. Financiën 
De gemeente heeft tot doel dat kunst en cultuur voor iedereen 

moeten zijn en blijven. De gemeente wil kleine lokale initiatieven 

(financieel) blijven ondersteunen, maar spoort initiatiefnemers ook 

aan om middelen uit de markt te halen. Dit betekent dat de 

gemeente in gesprek blijft met culturele instellingen en 

initiatiefnemers over de noodzaak van een financiële bijdrage in de 

vorm van subsidies. 

 

De concrete actieagenda zal na vaststelling van het beleid opgesteld 

worden met als uitgangspunt om alle acties uit te voeren binnen de 

bestaande middelen van kunst en cultuur van ruim € 400.000,- (zie 

figuur 1, jaar 2018). 

 

Vastgestelde financiële ontwikkelingen 

Eén financiële ontwikkeling staat vast en deze heeft betrekking op 

het dichten van het jaarlijkse exploitatietekort van € 50.000 van de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). In oktober 2017 heeft het 

college van B&W vastgesteld dat de subsidie voor de OBA in 2020, 

2021 en 2022 structureel omhoog gaat met € 13.000,- tot een 

maximum van € 39.000,-. Daar tegenover ontwikkelt de OBA een 

personeelsplan, waar € 11.000,- mee bespaard kan worden. 



13 

 

Daarnaast heeft het Museum Amstelland in 2017 eenmalig een 

subsidie toegekend gekregen voor de verbouwing van het museum. 

De verwachting is dat het Museum hier in 2019 of 2020 aanspraak op 

zal maken.   

 

Minimabeleid  

Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen gebruik maken van het 

declaratiefonds voor deelname aan sportieve, educatieve en culturele 

activiteiten in Ouder-Amstel. Bij inwoners zonder kinderen mag het 

inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm en wordt er 

gekeken of het vermogen niet hoger is dan de toegestane 

vermogensgrens. Bij inwoners met kinderen geldt een inkomensgrens 

van 130% van de bijstandsnorm en wordt er geen rekening 

gehouden met het vermogen. Het declaratiefonds bedraagt per jaar  

€ 80,- per volwassene en € 330,- per kind van 5 tot en met 17 jaar. 
In 2019 wordt er vanuit het minimabeleid gekeken naar de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij het landelijke Jeugdsport- en 

cultuurfonds. 

 

Percentageregeling 

De in 2010 vastgestelde percentageregeling zal worden 

gecontinueerd. Dit betekent dat een 0,5% van de geraamde 

bouwkosten op nieuwbouw, verbouw en werken bestemd is voor het 

Reserve Cultuurfonds. Deze middelen kunnen ingezet worden voor 

kunst in de openbare ruimte of andere culturele projecten in de 

gemeente. Eind 2018 bevat het fonds € 71.099,-.
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Bijlage 1: Evaluatie cultuurnota 2013-2016 

en huidige stand van zaken 
 

De ambitie voor de beleidsperiode 2013 – 2016 was om een bijdrage 

te leveren aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Ouder-

Amstel en de mogelijkheid bieden aan bewoners om zowel actief als 

passief deel te nemen aan culturele activiteiten. Er zijn vier 

beleidsprioriteiten opgesteld, te weten:  

 

 Cultuureducatie  

 Cultureel Erfgoed 

 Cultuur & Toerisme 

 Kunst en kunstbeoefening 

 

Om deze ambitie en beleidsprioriteiten kracht te geven, is er met 

name geïnvesteerd in het verbinden en versterken van partijen. 

Tijdens deze beleidsperiode heeft de gemeente een stimulerende, 

faciliterende en voorwaardenscheppende rol ingenomen, waarbij zij 

optreedt als cultureel partner en samenwerking tussen partijen 

stimuleert. Daarnaast heeft zij haar rol als subsidieverstrekker 

kritischer ingevuld en partijen duidelijkheid gegeven over de 

bestaande subsidiemogelijkheden.  

 

Terwijl het beleid al was vastgesteld, werd in het coalitie akkoord van 

2014 de waarde van cultuur nog eens onderstreept met de volgende 

voornemens: 

 intensieve samenwerking met en uitwisseling tussen 

buitenschoolse opvang, crèches, de bibliotheek, 

sportverenigingen, jeugdwerk, kunst en cultuur, om alle 

kinderen optimaal kansen te geven hun talenten te 

ontwikkelen en hen te voorzien van een sluitend 

activiteitenaanbod. 

 Culturele en sportieve activiteiten door jongeren worden 

gestimuleerd. 

 We willen investeren in kinderen van ouders met een moeilijke 

financiële positie (middels sport, cultuur, school, faciliteiten 

e.a.) teneinde hun kansen voor de toekomst te verbeteren. 

 Ons cultureel en historisch erfgoed is van grote waarde en 

moet behouden blijven. Het kan tevens worden ingezet voor 

recreatie en toerisme. 

 Gezondheid, sociale cohesie en integratie zijn wezenlijk voor 

een levende gemeenschap.  Een gevarieerd aanbod van 

culturele activiteiten voor een groot publiek is hierbij 

uitgangspunt. 

 

Hieronder wordt kort weergegeven hoe de afgelopen jaren invulling is 

gegeven aan de ambities en het cultuurbeleid.  

 

Cultuurplatform 

Het cultuurplatform (CPOA) is in 2008 opgericht en geeft op het 

gebied van cultuur gevraagd en ongevraagd advies aan het college 

en de raad. Samen met het CPOA is het beleid geëvalueerd. Het 

platform geeft aan dat het wenselijk is in Ouder-Amstel een 

gevarieerd en goed afgestemd cultuuraanbod te hebben dat past bij 

een dorpse sfeer. Het is positief dat cultuur in een separate nota is 

opgenomen, maar de wisselwerking met andere beleidsterreinen zou 

vergroot dan wel verbeterd kunnen worden. Het opstarten van 

initiatieven zouden niet een eenmalig karakter moeten hebben, maar 

er zou meer oog moeten zijn voor continuïteit. Onzekerheid bestaat 

wel over de koers die de gemeente wil varen met betrekking tot het 

richten op meer toeristen. Dit zal impact hebben op de schaal, 

toegankelijkheid en professionaliteit van het aanbod. Ook wordt meer 

aandacht gevraagd voor beeldend kunstenaars en het realiseren van 

een soort “broedplek”. 

 

Cultuureducatie 

Ten aanzien van cultuureducatie heeft de gemeente zich 

voorgenomen de samenwerking tussen onderwijs en lokaal (primair) 

en regionaal (secundair) cultureel aanbod zo optimaal mogelijk te 

faciliteren. Scholen en lokale organisaties namen zelf initiatieven om 

samen te werken, waar mooie activiteiten uit zijn ontstaan, zoals een 

theatervoorstelling of het bezoek van de Jan Hekmanschool aan het 

Museum Amstelland in 2014. Daarnaast beschikken alle vijf de 

scholen over een ICC’er (Intern Cultuur Coördinator). 
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Om de samenwerking meer structuur te kunnen geven, hebben twee 

belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De inzet van de 

combinatiefunctionaris (CF) vanaf 2014 en de aansluiting bij het 

Loket Cultuureducatie Amstelland vanaf 2017. De CF heeft zich 

ingezet voor het stimuleren van de cultuurparticipatie en de eerste 

stappen gezet om de vraag vanuit de scholen en het cultureel aanbod 

vanuit de lokale organisaties op elkaar af te stemmen. Om het 

netwerk rond cultuureducatie nog meer te verstevigen, is de 

gemeente vervolgens aangesloten bij het loket Cultuureducatie 

Amstelland om te participeren in het programma Cultuureducatie Met 

Kwaliteit. Samen met de gemeente Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen 

en al hun lokale cultuuraanbieders wordt er jaarlijks een educatief 

cultureel lespakket opgesteld binnen verschillende thema’s, zoals 

muziek, dans, theater, cultureel erfgoed, schilderen en meer. Alle 

basisscholen uit deze vier gemeenten kunnen kiezen voor een losse 

les of een leerlijn (implementeren in het onderwijsprogramma) 

binnen de verschillende thema’s. Het Museum Amstelland heeft met 

behulp van een combinatiefunctionaris en het cultuurloket een leerlijn 

Erfgoed ontwikkeld en vanuit de Muziekschool is het Leerorkest 

bijvoorbeeld ontstaan.  

 

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bevindt zich in de 

Bindelwijk in Ouderkerk en sinds 2015 is er een vernieuwde vestiging 

in het Dorpshuis in Duivendrecht. De bibliotheken draaien 

grotendeels op vrijwilligers en hebben een belangrijke sociale functie. 

Beide vestigingen hebben goede samenwerkingsverbanden met 

andere partijen, waaronder welzijnsstichting Coherente, de scholen, 

de CF en de kinderdagverblijven. Alle kinderen in Ouder-Amstel zijn 

gratis lid van de bibliotheek en gaan in het kader van projecten op 

scholen minimaal één keer per jaar naar de bibliotheek.  

 

De Muziekschool is een stichting met een bestuur van docenten en 

bewoners uit de gemeente. Zij hebben 300 leden in Ouderkerk en 50 

in Duivendrecht, die les krijgen van docenten die allen zelfstandig 

ondernemer zijn. Daarnaast maken zij gebruik van de Brede Regeling 

Combinatiefuncties om het Leerorkest uit te voeren op scholen, 

snuffel cursussen aan te bieden voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd en Muziek op schoot lessen aan te bieden voor 

peuters. De Muziekschool krijgt vanaf 2015 in totaal 75% minder 

subsidie van de gemeente Ouder-Amstel en heeft sindsdien hard 

gewerkt om het hoofd boven water te houden. In 2018 was het 

resultaat redelijk stabiel, wat de muziekschool weer wat adem geeft 

om aan de toekomst te werken.  

 

Cultureel erfgoed 

In september 2013 heeft het Cultuurplatform een conferentie 

cultureel erfgoed georganiseerd met de centrale vraag hoe we in 

Ouder-Amstel behoud en herstemming van de het cultureel erfgoed 

naar de eisen van de tijd kunnen organiseren. Naar aanleiding van 

deze conferentie is de werkgroep cultureel erfgoed onder de vlag van 

het CPOA ontstaan. Op basis van de uitkomsten van deze 

conferentie, de beleidsambitie ‘Economie Ouder-Amstel’ en de college 

agenda 2014-2018 is de beleidsvisie “Het Erfgoed van Ouder-Amstel, 

nu en in de toekomst” opgesteld in samenspraak met de werkgroep. 

De gemeentelijke visie op waarden en de functie van het 

gemeentelijk erfgoed worden hierin verwoord en het bevat 

instrumenten om het erfgoed beleid te effectueren, zoals het 

aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Op basis van de visie is 

in 2016 gestart met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten 

en zijn in de te actualiseren bestemmingsplannen karakteristieke 

panden aangegeven. In 2017 zijn 27 monumenten voorlopig 

aangewezen. Begin 2019 zijn er daarvan 23 permanent aangewezen. 

Daarnaast beschikt Ouder-Amstel over 34 Rijksmonumenten, is de 

oude kern van Ouderkerk aangewezen als beschermd Dorpsgezicht. 

Daarnaast zijn in bestemmingsplannen bouwwerken, die geen 

rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten zijn of beschermd 

dorpsgezicht, als ‘karakteristiek’ opgenomen vanwege de 

architectonische en historische waarden. Deze bouwwerken zijn 

belangrijk voor de omgevingskwaliteit. 

  

83% van de Nederlanders laat zich digitaal informeren over cultureel 

erfgoed (Kadernota Cultuur in Open Samenleving, 2017). Om digitaal 

meer te leren over het erfgoed in Ouder-Amstel zijn twee websites 

ontwikkeld.  

1. Op www.historischamstelland.nl kan de historie van het gebied 

Amstelland bekeken worden, waaronder ook alle monumenten 

die onze gemeente rijk is (www.monumentenouder-amstel.nl)  



17 

 

2. Op https://onh.nl/ (Oneindig Noord-Holland) kan je door het 

Cultureel Erfgoed van Noord-Holland bladeren, waar ook Ouder-

Amstel goed op vertegenwoordigd is.  

 

Het bestaan van zoveel historie in onze gemeente is voor veel 

inwoners eigenlijk heel vanzelfsprekend. Erfgoed is belangrijk voor de 

lokale samenhang en identiteit en maakt onze gemeente 

aantrekkelijk en onderscheidend.  

 

Cultuur en Toerisme 

In september 2014 is in het Bestuurlijk Overleg van het Platform 

Regionaal Economische Structuur (BO PRES) van de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) de ‘Strategische Agenda Toerisme in de MRA 

2025’ vastgesteld. De gemeente Ouder-Amstel zorgt er steeds voor 

dat het cultureel erfgoed op de MRA-inventarisaties en lijsten van 

toeristische trekkers komt, zodat het cultureel erfgoed van de 

gemeente goed zichtbaar voor toeristen.  

 

Aan de hand van het lokale Actieprogramma ‘Uitbouwen van 

toeristische-recreatieve potenties’ (2016-2018) is aangesloten bij de 

kansen die zich in de MRA voordoen ten aanzien van toerisme. 

Samen met een reclamebureau is in 2017 een toeristische kaart 

ontwikkeld, welke nu jaarlijks wordt verspreid in Amsterdam. Ook 

zijn wij onderdeel van de toeristische website www.amstelgoed.nl, 

waar trekpleisters zoals het Museum Amstelland, Beth Haim en meer 

van ons cultureel erfgoed op wordt benoemd. Daarnaast zijn mooie 

fietsroutes ontwikkeld en door Amsterdam marketing bestempeld als 

een belangrijke bestemming voor een (halve)dagtrip vanuit 

Amsterdam.  

 

In de Quickscan Amstelland-Meerlanden (2018) komt naar voren dat 

van de 2.1 miljoen dagtoeristen per jaar er ongeveer 343.000 naar 

Ouder-Amstel trekken. Meer dan 93% van de bezoekers heeft de 

Nederlandse nationaliteit en 83% komt uit de regio Amstelland-

Meerlanden of uit een andere gemeente in Noord-Holland. Van de 

verschillende doelgroepen zijn de avontuurzoekers van belang voor 

de gemeente Ouder-Amstel, omdat zij op zoek zijn naar cultuur. De 

grootste trekpleister is de Ouderkerkerplas (168.000 bezoeken per 

jaar), maar ook het cultureel erfgoed en het fietsnetwerk worden 

bestempeld als krachten die gestimuleerd moeten worden op 

toeristisch gebied.  

  

Kunst en Kunstbeoefening 

De gemeente was in 1970 en 1980 in bezit gekomen van ruim 300 

kunstwerken in het kader van de BKR-regeling. Middels een veiling 

en twee verkoopexposities in 2013 en 2014 is een groot deel van de 

werken verkocht. De overige werken blijven in eigendom van de 

gemeente en zijn daar geëxposeerd dan wel opgeslagen. Het CPOA 

zet zich in voor het publiekelijk toegankelijk maken en houden van 

deze werken. Een deel van de opbrengsten van de veiling en verkoop 

kwamen ten goede van het CPOA, die daar de afgelopen jaren in 

totaal drie maal de Cultuurprijs van heeft georganiseerd. Het CPOA 

vierde in 2018 haar 10-jarige bestaan en koppelde dit jubileum aan 

de derde netwerkborrel. Daarnaast komt op initiatief van het platform 

in het voorjaar van 2019 een kinderversie van Speuren en Ontdekken 

uit voor de basisschoolleerlingen in Ouder-Amstel, waar de lokale 

kunst en cultuur onder de aandacht worden gebracht.  

 

Snel na het uitkomen van de nota heeft het CPOA een cultuurkaart 

ontwikkeld. Deze kaart was als folder uitgebracht en bleek vrij snel 

na uitgave al verouderd te zijn. De keuze is gemaakt deze niet meer 

hard-copy uit te brengen, maar er voor te zorgen dat het aanbod op 

verschillende websites goed zichtbaar is. Onder andere via 

www.cultuurplatformouder-amstel.nl.  

 

Vanaf 2012 stelt de gemeente Ouder-Amstel de entree/publiekshal 

van het gemeentehuis en het Dorpshuis ter beschikking voor 

kunstenaars uit de gemeente die hun werk voor twee tot zes weken 

willen exposeren. Van de mogelijkheid om dicht bij huis de 

kunstwerken openbaar toegankelijk te maken, wordt erg goed 

gebruik gemaakt.  

 

D’Oude School wordt tijdelijke ingezet als vesting voor verschillende 

kunstenaars, waaronder schilders en kunst voor de openbare ruimte. 

Daarnaast is eind 2018 de brandweerkazerne in Ouderkerk leeg 

komen te staan, waardoor onder andere een schildersatelier tijdelijk 

in het gebouw zit. Kunst dichtbij huis zorgt voor meer 
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aantrekkingskracht, gezien het feit dat aantal schilders fors is 

toegenomen.  

 

Financiën 

Figuur 1 laat de begroting vanuit de cultuurnota 2013-2016 zien en 

geeft weer wat er in 2018 werkelijk uitgegeven is aan kunst en 

cultuur. Op het eerste gezicht lijken er in 2018 meer financiële 

middelen voor kunst, cultuur en erfgoed beschikbaar dan in 2013.  

 

Aan het begin van de nota 2013-2016 stond de gemeente Ouder-

Amstel voor een bezuinigingsopgave, waardoor de vraag werd 

gesteld of de subsidiëring van verschillende culturele instellingen wel 

op huidige wijze voortgezet moesten worden. Aan de hand van 

gesprekken met verschillende culturele instellingen zijn grotere 

subsidies, zoals de Muziekschool en het Historisch Museum, 

afgeroomd. De subsidie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam 

(OBA) daarentegen is nagenoeg gelijk gebleven en zal vanaf 2020 

zelfs stijgen. Wegens bezuinigingen van de Gemeente Amsterdam 

kwam een jaarlijks exploitatietekort naar boven van € 50.000,- voor 

beide vestigingen in Ouder-Amstel. Het college van B&W heeft in 

oktober 2017 vastgesteld dat de subsidie voor de OBA in 2020, 2021 

en 2022 structureel omhoog gaat met € 13.000,- tot een maximum 

van € 39.000,-, zodat beide vestigingen kunnen blijven bestaan. Daar 

tegenover staat dat de OBA een personeelsplan ontwikkelt, waar € 

11.000,- mee bespaard kan worden. Door de verkoopexposities en de 

veiling van kunstwerken is de huur van een opslagruimte overbodig 

geworden, wat uiteindelijk ook kostenbesparing opleverde.  

 

Kleinere structurele subsidies, voor bijvoorbeeld de Cultuur 

Compagnie of het Ouderkerks Toneel Gezelschap, zijn komen te 

vervallen. Deze kleinere verenigingen kregen wel de mogelijkheid 

aanspraak te maken op incidentele subsidieregeling ‘Kunst en 

Cultuur’ voor hun initiatieven, die eind 2012 van start is gegaan. 

Deze regeling ondersteunt jaarlijks kleine lokale initiatieven om zo de 

cultuurbeleving in de gemeente in stand te houden. De ondersteuning 

zorgt voor een gevarieerd lokaal aanbod en heeft onder andere 

betrekking gehad op de organisatie van verschillende concerten, de 

Matthaus Passion en de aanschaf van een lijst voor het schilderij 

‘Gezicht op Ouderkerk aan de Amstel’. Vanaf 2017 is bijna de helft 

van het incidenteel Kunst & Cultuur budget, te weten € 7.000,-, 

richting het loket Cultuureducatie Amstelland gegaan. Het loket heeft 

gezorgd voor een kwalitatieve impuls op cultuurgebied binnen het 

basisonderwijs. Het totale incidentele budget is net voldoende om 

huidige initiatieven te blijven ondersteunen, maar biedt weinig ruimte 

voor vernieuwing of grote projecten.  

 

Het feit dat er voor 2018 meer middelen beschikbaar lijken dan voor 

2013 is toch een vertekend beeld. Sommige middelen die in 2013 al 

wel beschikbaar waren, zoals de subsidie voor culturele activiteiten 

bij Coherente (schilderen, dansen, etc.) en het declaratiefonds 

(muziek- of dansles), zijn destijds niet opgenomen in de begroting. 

Daarnaast zijn aan de hand van de vorige nota veel nieuwe 

initiatieven ontstaan, zoals de cultuurcoach, de gemeentelijke 

monumenten en de Rode Loper, die allen ook financieel ondersteund 

worden vanuit de gemeente. Tot slot financiert de gemeente ook op 

een indirecte manier kunst en cultuur door bijvoorbeeld gratis ruimte 

beschikbaar te stellen voor activiteiten of evenementen. Het budget 

wat geïnvesteerd wordt in cultuur is de afgelopen jaren qua hoogte 

niet veel veranderd, maar inhoudelijk (dus waar het naar toe gaat) 

wel.  

  

Om beeldende kunstopdrachten te stimuleren heeft het Rijk begin 

jaren vijftig een percentageregeling ingesteld voor de nieuwbouw van 

rijksgebouwen en onderwijsinstellingen. Deze regeling houdt in dat 

een bepaald percentage van de geraamde bouwkosten is 

gereserveerd voor een opdracht aan of aankopen van beeldende 

kunstenaars. Een efficiënt middel om de uitbreiding van kunst en 

cultuur in de samenleving te bevorderen. De gemeente Ouder-Amstel 

heeft dat voorbeeld gevolgd en in 2010 is de meest recente 

‘Percentageregeling kunst en cultuur’ vastgesteld. Middels deze 

regeling komt een 0,5% van de geraamde bouwkosten (met een 

ondergrens van € 300.000,-) op nieuwbouw, verbouw en werken 

(wegen, rotondes, bruggen, etc.) in het Reserve Cultuurfonds van de 

gemeente. Deze middelen worden na vaststelling van het krediet in 

het Cultuurfonds van de gemeente gestort en zijn met name voor de 

realisatie van kunst in de openbare ruimte, maar kunnen ook ingezet 

worden voor projecten. In het voorjaar van 2019 is vanuit deze 

middelen bijvoorbeeld het kunstwerk op de facade van het Dorpshuis 
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in Duivendrecht bekostigd. De hoogte van de middelen die 

beschikbaar zijn voor kunst in de openbare ruimte zijn afhankelijk 

van de gelden die via deze regeling in het Cultuurfonds worden 

gestort. Eind 2018 bevat het fonds € 71.099,-.   

 

 

Begroting uit nota 2013-2016 + werkelijke uitgaven 2018 2013 2014 2015 2016 2018 

Subsidie OBA € 292.855 € 292.855 PM PM € 291.612 

Subsidie Muziekschool € 40.812 € 40.812 PM PM € 10.272 

Subsidie CPOA € 7.500 € 7.500 PM PM € 7.500 

Subsidie Historisch Museum € 37.402 € 37.402 PM PM € 21.869 

Subsidie Cultuur Compagnie € 1.155 € 1.155 PM PM € 0 

Comité Viering Nationale feestdagen € 1.284 € 1.284 PM PM € 1.265 

Subsidie amateur kunstbeoefening € 3.190 € 3.190 PM PM € 0 

Incidentele regeling ‘Kunst en Cultuur’ € 15.000 € 15.000 PM PM € 15.000 

Onderhoud en opslag kunstwerken € 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Totaal € 404.198       € 349.518 

            

Nieuwe initiatieven vanaf 2013           

Subsidie cultuurcoach € 0 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 

Subsidie Coherente culturele activiteiten*     € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Subsidie gemeentelijke monumenten  € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 

Rode Loper (0,15 fte) € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 

Declaratiefonds (gedeclareerd voor cultuur)**       € 1.827 € 2.500 

Verzekeringen kunstwerken € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 

Cultuureducatie (vanuit incidentele regeling 'Kunst en Cultuur')  € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.000  

Totaal nieuwe initiatieven         € 79.150 

            

Totaal € 404.848       € 428.668 

      

Reserve Cultuurfonds     € 71.099 
 
* deze subsidie is voor de inzet van personeel en het activiteitenbudget bij de welzijnsstichting om culturele activiteiten te organiseren en uit te voeren. 
**Dit is het bedrag wat er in 2016 is gedeclareerd uit het fonds ten behoeve van kunst en cultuur 
Lege vakken: deze bedragen zijn niet exact te achterhalen en daarom niet benoemd in de tabel

 

 

Figuur 1: Begroting nota 2013-2016 en werkelijke uitgaven 2018 
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Bijlage 2: Ontwikkelingen landelijk en 

provinciaal 
 

Rijksoverheid 

Kunst en cultuur hebben een eigen intrinsieke waarde, maar ook een 

belangrijke maatschappelijke functie. Kunst verzet zich tegen 

stilstand, maar is tegelijkertijd een houvast in een samenleving die 

continue ontwikkeld en veranderd. Erfgoed laat zien waar we 

vandaan komen en is een verbindende kracht in onze samenleving, 

terwijl cultuur ook betekenis heeft voor de toekomst van ons land. 

Het kabinet stelt de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar 

voor erfgoed en investeert ook extra in cultuur en in historisch-

democratisch bewustzijn met 80 miljoen per jaar vanaf 2020.  

 

De Rijksoverheid streeft ernaar dat zo veel mogelijk mensen in 

Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Het 

cultuurbeleid 2018-2021 is uitgewerkt in vijf thema’s: 

 cultuur maakt nieuwsgierig; 

 ruimte voor nieuwe makers en cultuur; 

 een leefomgeving met karakter; 

 cultuur is grenzeloos; 

 een sterke culturele sector. 

 

Cultuur wekt nieuwsgierigheid naar het onbekende, wat zorgt voor 

creatieve ontwikkelingen bij jonge mensen. Het Rijk wil dat iedereen 

toegang heeft tot cultuur en stelt dan ook 3 euro per kind extra 

beschikbaar in de prestatiebox (bijzondere bekostiging voor het 

primair onderwijs), zodat alle basisschoolleerlingen minimaal 1 keer 

in hun schooltijd een museum kunnen bezoeken. Daarnaast wil het 

kabinet een vervolg op de huidige regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit, enkel is de manier waarop nog onbekend. In het kader van 

de kennis van de geschiedenis, waarden en vrijheden zal het 

Wilhelmus, inclusief de context daarvan waarschijnlijk vanaf 2020 op 

scholen geleerd worden. Om nieuwe vormen van cultuur, zoals 

digitale cultuur en urban arts, ruimte te geven en de diversiteit van 

het culturele leven te vergroten, zijn er verschillende cultuurfondsen 

beschikbaar. Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er ruimte 

blijft voor creativiteit in steden en dorpen om de aantrekkelijkheid 

van deze plekken te behouden. Zij sporen tevens de gemeente aan 

om een kerkenvisie op te stellen om zo te besluiten waarop ingezet 

gaat worden bij religieus erfgoed. Ook krijgen burgers en lokale 

verenigingen de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen en 

voorstellen in te dienen voor het behoud en gebruik van erfgoed in 

hun directe omgeving via Right to Challenge. Ook via het Revolving 

fund plus kan via een lage lening de restauratie van een monument 

werkelijkheid worden. De erfgoedinspectie vanuit het Rijk heeft een 

monitor ontwikkeld waar gemeenten bevraagd wordt over het beleid, 

de uitvoering, het toezicht en de handhaving. Middels deze monitor 

kan de gemeente benchmarken met andere gemeenten.  

 

Een bezoek aan een culturele activiteit draagt bij aan participatie in 

de samenleving en aan het feit dat mensen langer mee kunnen doen. 

Het kabinet hecht aan een aanpak over de grenzen van 

beleidsterreinen heen, waarbij verbinding wordt gezocht met zorg en 

welzijn, de creatieve industrie, sport, toerisme en het economisch 

beleid.  

 

Provincie Noord-Holland 

De provincie heeft in haar Kadernota ‘Cultuurbeleid 2017-2020’ 

gekozen voor een meer specifiek cultuurbeleid dat meer integraal van 

aard is, sterkere verbintenis heeft met brede gebiedsopgaven en 

daarmee een minder autonoom karakter heeft. Cultuur als autonoom 

belang verdwijnt hierdoor deels, maar deze aanpak versterkt de 

brede maatschappelijke (meer)waarde van cultuur door het leggen 

van koppelingen met brede maatschappelijke opgaven.  

 

Culturele infrastructuur en cultuurhistorie, waaronder monumenten, 

archeologie en cultuurlandschap, zijn de kerntaken van de provincie. 

Ook zet de provincie zich in voor het behoud van cultureel erfgoed en 

ontwikkeling van cultureel erfgoed, waaronder de restauratie en 

herbestemming van rijksmonumenten behoren.  

 

De provincie staat voor drie opgaven: 

1. Transformatie van het landschap; de provincie kiest voor een 

verschuiving van het accent op ‘behoud’ naar het accent op 

‘ontwikkeling’. De provincie wil gemeenten en ontwikkelaars 

stimuleren het cultuurlandschap met kwaliteit te ontwikkelen, 



4 

 

waarbij het belangrijk is bij ontwikkelingen ook cultuur, 

monumenten en archeologie integraal mee te nemen in de 

planvorming bij het ontwerp en de uitvoering.  

2. Leegstand en herbestemming; herbestemmen van het industrieel 

en religieus erfgoed is de opgave voor de komende jaren in de 

Metropool Regio Amsterdam (MRA). Restauratie en behoud 

toegankelijk houden van rijksmonumenten en provinciale 

monumenten zijn belangrijk, enkel niet altijd mogelijk. De 

ontwikkeling van erfgoed kan inspirerend en versterkend werken 

voor een groter gebied. Erfgoed kan hiermee nog meer een 

sturende factor zijn in grotere gebiedsontwikkelingen. Er wordt 

ook ingezet in duurzaamheidsmaatregelen, omdat deze bij 

kunnen dragen aan de instandhouding van monumenten en 

culturele voorzieningen.  

3. Bovenlokale regie op culturele voorzieningen: Cultuur en erfgoed 

zijn één van de belangrijkste redenen om Noord-Holland te 

bezoeken, wat vervolgens bijdraagt aan het stimuleren van de 

economie en het versterken van de (internationale) economische 

concurrentiepositie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). 

Door bezuinigingen staan lokale culturele voorzieningen onder 

druk, terwijl de (inter)nationale publiekstrekkers in de grote 

steden groei vertonen. Om de internationale concurrentiepositie 

van de regio te kunnen behouden en versterken, is regionale 

afstemming over het aanbod noodzakelijk. Het draait niet altijd 

om de aanwezigheid van cultuur, maar om een goede (regionale) 

spreiding en goed bereikbaar netwerk van cultureel aanbod en 

voorzieningen. Dit is een van de redenen dat de provincie van 

2017-2020 incidenteel middelen beschikbaar heeft gesteld voor 

het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.  

 

Een van de recente ontwikkelingen op de bovenlokale regie is het 

lanceren van het ‘actieprogramma Kunst, Cultuur & Erfgoed4’ in de 

MRA. Er wordt door de verschillende overheden binnen de MRA 

samen gewerkt aan het bevorderen van cultuurparticipatie en het 

faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoed. 

                                           
4 Het ‘actieprogramma Kunst, Cultuur en Erfgoed’ van de MRA is hier te 

lezen: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel-id/045982cb-7839-
426b-8a1d-9b553a843b23  

Uitgangspunten zijn het bevorderen van samenwerking, zichtbaarheid 

en toegankelijkheid, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte en 

duurzaamheid en erfgoed.  
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Nummer 2019/44 

 

datum raadsvergadering : 4 juli 2019 

onderwerp : Jaarstukken 2018, 2e begrotingwijziging 2019 en 

begroting 2020 voor Duo+ 

portefeuillehouder : J. Langenacker 

datum raadsvoorstel : 21 mei 2019 

 

Samenvatting 
Duo+ heeft de jaarstukken 2018, de 2e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 in 

concept gereed en ter consultatie aangeboden aan de raden van Ouder-Amstel, Diemen en 

Uithoorn. Binnen de programma’s is op het vlak van de 3 K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, 

kosten) gerapporteerd. Binnen de jaarrekening is een overschot. Dit vloeit terug naar de 

gemeenten. Extra uitgaven in het bedrijfsvoeringsproces en personele kosten leiden tot 

een extra uitgave van totaal €-69.562 bij de tweede begrotingswijziging, waarvan €-

13.173 voor Ouder-Amstel. De begroting 2020 volgt de historische verdeling van de kosten 

zoals afgesproken bij de inrichting van Duo+ en houdt geen rekening met de ingezette 

ontwikkelingen. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
In oktober 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de indeling van de 

verbonden partijen waarbij voor elke verbonden partij een sturingsregime is vastgesteld. 

Duo+ is ingedeeld in risicoprofiel 3 (hoog). Dit betekent dat de P&C-documenten in de 

raad worden geagendeerd. Voorgesteld wordt hier uitvoering aan te geven door middel 

van dit voorstel. 

 

Er wordt afgeweken van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling. Dit door dat de 

kadernota niet afzonderlijk aan te bieden voor 15 april. De kadernota maakt onderdeel 

uit van de begroting. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Na de start van Duo+ per 1-1-2016 is er vanuit de organisatie van Duo+ als ook in de 

deelnemende gemeenten veel inzet geweest om Duo+ te laten functioneren zoals dat 

wordt beoogd. In 2018 is Duo+ in zijn volgende fase van ontwikkeling gekomen waarbij 

de basis verder op orde gebracht is. Door de middelen die verkregen zijn voor het 

terugdringen van het ziekteverzuim is dit teruggebracht tot een normaal 

ziekteverzuimpercentage. Dit is ten opzichte van het voorgaande jaar een belangrijke 

stap geweest binnen Duo+.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Duo+ heeft de jaarstukken 2018, de 2e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 in 

concept gereed en ter consultatie aangeboden aan de raden van Ouder-Amstel, Diemen 

en Uithoorn.  

 

Jaarverslag 2018 Duo+  

Binnen de programma’s is op het vlak van de 3 K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten) het 

volgende gerapporteerd.  
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STAFBUREAU 

Kwaliteit 

In 2018 is eerder gestart met de procesmatige controles dan in 2017, maar het kost nog 

veel tijd. De doorlooptijd van de afhandeling van facturen is lang te noemen. De klachten 

die bij Duo+ binnenkomen op de dienstverlening en de bejegening worden geregistreerd. 

Het aantal klachten in 2018 is ten opzichte van 2017 licht toegenomen tot 75. 30 daarvan 

waren klachten t.a.v de gemeente Ouder-Amstel. De afhandeling van de klachten verloopt 

verder via de afzonderlijke DUO-gemeenten. 

 

Kwetsbaarheid 

Er is sinds 2018 in alle DUO-organisaties een inkoopgroep ingesteld om de kwaliteit van 

de inkoopfunctie binnen de DUO-organisaties om hoog te brengen. 

Kosten 

De software en de werkplekken zijn geharmoniseerd. Dit heeft de beheerlast aanzienlijk 

teruggebracht. 

Ontwikkelingen 

- De AVG. In de loop van 2018 is een duidelijke stijging in het aantal meldingen van 

veiligheidsincidenten te zien, die te verklaren is door de toenemende aandacht 

voor informatieveiligheid en de procedure rondom beveiligingsincidenten en 

datalekken. 

- Ziekteverzuim. Er zijn veel maatregelen genomen om het ziekteverzuim terug te 

dringen. Dat is nu op een normaal percentage.  

 

BEDRIJFSVOERING 

Kwaliteit 

De financiële processen zijn geharmoniseerd waardoor de inzichtelijkheid is verbeterd. 

Door gezamenlijke inkoop is de dienstverlening verbeterd.  

Kwetsbaarheid 

Doordat Duo+ minder kwetsbaar wordt, neemt de kwetsbaarheid van de gemeenten af. 

Dit is te zien in minder ziekteverzuim, meer systematisch werken en minder 

kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering.  

Kosten 

Door het terugbrengen van het aantal applicaties zijn de materiele kosten voor ICT 

verlaagd. Uit bestaande formatie is het team Verbeterde Interne Controle (VIC) 

gevormd. 

Ontwikkelingen 

- Er is vooral gewerkt aan harmonisatie en optimalisatie van applicaties. 

- De dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten zijn periodiek beoordeeld 

en bijgestuurd. 

 

BURGER 

Kwaliteit 

(Digitale) dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen is verder 

aangepakt. Bij het sociaal domein worden hulpvragen integraal, in samenwerking en met 

één aanspreekpunt aangepakt.  

Kwetsbaarheid 

Werkprocessen en inzet van mensen is efficiënter geworden door het invoeren 

geharmoniseerde en up-to–date applicaties. Uitwisselbaarheid van medewerkers is 

vergroot.  

Kosten  

Door harmonisatie van werkprocessen is gestart met het behalen van efficiencyvoordelen 

en een flexibelere inzet van medewerkers. 
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Ontwikkelingen 

- De dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten zijn periodiek beoordeeld 

en bijgestuurd. 

- De regelgeving met betrekking tot het inkoopbeleid op het terrein van de jeugdwet 

is gewijzigd.  

 

BUURT 

Kwaliteit 

In kader interprovinciaal toezicht is in 2018 uitvoering op VTH-gebied als adequaat 

beoordeeld. 

Kwetsbaarheid 

Er is gewerkt aan de mogelijkheden voor inzetbaarheid bij afdeling buurt door 

afvalscheiding weer in beheer te nemen. Assetmanagement is doorontwikkeld en draagt 

bij aan een verdere reductie van kwetsbaarheid. VTH-processen zijn geharmoniseerd. 

Punt van aandacht blijven één pitsfuncties door rafelranden.  

Kosten 

Door de inhaalslag bij de implementatie van de beheerpakketten zijn de te beheren arealen 

van de diverse assets inzichtelijk gemaakt.  

Door harmonisatie van de VTH processen is het gelukt om de toename van het werk 

kostenneutraal op te vangen. 

Ontwikkelingen 

Er komt toenemende druk op de personele capaciteit van de teams. 

 
Jaarrekening 2018 Duo+ 

In onderstaande tabel zijn de resultaten per programma opgenomen. 

 

Het resultaat van Duo+ na bestemming is € 86K (in 2017 € 69 K). Dit is als volgt verdeeld 

over de programma’s:  

 

DUO-gemeenten 

(bedragen x € 1.000) 

Resultaat Voorstel bestemming van het resultaat 

Kosten 

Staf 

Sociaal 

Domein 

Uit 

reserve/ 

budget 

2019 

Terug te 

betalen 

Bedrijfsvoering -100 -11  0 111 0 

Burger 187 -11 -39  0 137 

Buurt 71 -11  0  0 60 

Totaal 158 -33 -39 111 197 

 

Toelichting over- en onderschrijding per programma 

 De overschrijding binnen het programma Bedrijfsvoering wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de noodzakelijke éénmalige extra afschrijving van de materiële 

activa; 

 De onderschrijding binnen het programma Burger wordt veroorzaakt doordat een 

aantal moeilijk vervulbare vacatures niet ingevuld konden worden. Mede hierdoor is 

ook vertraging bij de uitvoering van het werkplan sociaal domein ontstaan; 

 De onderschrijding binnen het programma Buurt heeft betrekking op lagere lasten 

inhuur derden met betrekking tot een moeilijk vervulbare functie. Daarnaast waren er 

hogere baten door een vergoeding van het UWV en een bijdrage voor detachering van 

een medewerker vanuit Duo+. 
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Het resultaat na bestemming van Burger en Buurt in 2019 wordt gerestitueerd aan de 

DUO-gemeenten conform de toegepaste verdeelsystematiek van 2018. Op grond van de 

fiscaliteit wordt er voor gekozen om deze terugbetaling te doen. Geadviseerd wordt dit 

geld binnen de gemeentelijke begrotingen te bestemmen voor het sociaal domein. Hiervoor 

ontvangen de gemeenten in 2019 een verder uitgewerkt voorstel. 

 

2e begrotingswijziging 2019 Duo+ 

Naar aanleiding van het herijkingsproces is in de 2e begrotingswijziging 2019 van Duo+ 

alles (structureel) verwerkt wat nodig is om tot een realistische structureel sluitende 

meerjarenbegroting te komen. Dit is nodig om Duo+ een goede basis te geven voor de 

toekomst mede in relatie tot de op te stellen dienstverlenings-overeenkomsten (DVO’s). 

Daarnaast is dit ook in lijn met de afspraken die gemaakt zijn met de Provincie.  

 

De volgende onderwerpen zijn meegenomen voor de financiële afhechting van het 

begrotingsjaar 2019:  

 Personele budgetten; 

 Overige noodzakelijke budgetten voor de bedrijfsvoering; 

 Projecten; 

 Verwerking vanuit de jaarrekening 2018. 

 

Extra uitgaven in het bedrijfsvoeringsproces en personele kosten leiden tot een extra 

uitgave van totaal €-69.562 bij de tweede begrotingswijziging, waarvan €-13.173 voor 

Ouder-Amstel. Dit bedrag wordt verwerkt in de eerste Burap 2019. In deze Burap is ook 

de 1e begrotingswijziging van Duo+ van -€7.000 meegenomen  

 

Begroting 2020-2023 Duo+  

Naar aanleiding van het herijkingsproces is in de begroting alles verwerkt wat nodig is om 

tot een realistische structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. Dit is nodig om 

Duo+ een goede basis te geven voor de toekomst mede in relatie tot de verder op te stellen 

dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Daarnaast is dit ook in lijn met de afspraken die 

gemaakt zijn met de Provincie.  

 

In de programma’s zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van aangepaste 

begroting 2019 (inclusief de 2e begrotingswijziging 2019). Deze bestaan uit de CAO-

ontwikkelingen, inflatie en een voorgestelde taakstelling /structurele bezuiniging van 

250.000. 

 

Zoals afgesproken wordt afgeweken van de afspraak om een officiële afzonderlijke 

kadernota te maken omdat deze betrokken is bij het herijkingsproces. Op het moment van 

samenstellen van deze begroting is er nog geen overeenstemming over de nieuwe 

verdeelsystematiek. 

 

De begroting volgt de historische verdeling van de kosten zoals afgesproken bij de 

inrichting van Duo+ en houdt geen rekening met de ingezette ontwikkelingen en de 

uitkomsten van evaluaties. Een begrotingswijziging volgt nog als er meer duidelijkheid is 

over de inhoudelijke kaders. 

 

Wat gaan we doen? 
 Instemmen met de concept jaarrekening 2018, de concept 2e begrotingswijziging 

2019, de concept begroting 2020 van Duo+ en geen zienswijze in dienen.  

 Instemmen met de resultaatbestemming van de jaarstukken 2018 van DUO+; 
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 Het terug te ontvangen bedrag voor de programma’s Buurt en Burger ad € 68.336 

mee nemen met de tweede burap 2019  

 Het nadeel van €13.173 dat volgt uit deze 2e begrotingswijziging bij de eerste 

Burap 2019 ten laste van het begrotingsresultaat brengen.  

 De begroting Duo+ 2020 te verwerken in de begroting 2020 van Ouder-Amstel. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
nvt 

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
De stukken geven geen reden om een zienswijze in te dienen.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Jaarrekening 2018 Duo+  

De jaarrekening 2018 van Duo+ heeft geen directe financiële gevolgen voor Ouder-

Amstel.  

 

2e begrotingswijziging 2019 Duo+ 

Uit deze tweede begrotingswijziging volgt een nadeel van €13.173. Dit wordt bij de 

eerste Burap 2019 ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. 

 

Begroting 2020 Duo+  

De begroting volgt de historische verdeling van de kosten zoals afgesproken bij de 

inrichting van Duo+ en houdt geen rekening met de ingezette ontwikkelingen. Een 

begrotingswijziging volgt nog als er meer duidelijkheid is over de inhoudelijke kaders. De 

concept-begroting 2020 van Duo+ wordt meegenomen bij het samenstellen van de 

begroting 2020. In de voorliggende begroting is de bijdrage van Ouder-Amstel 

€7.708.000. In 2019 was dit na de begrotingswijziging €7.671.000.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Diemen, Uithoorn en Duo+. Over de jaarstukken, begrotingswijziging en begroting van 

Duo+ wordt niet apart gecommuniceerd.  

 

Wat is het vervolg? 

Het bestuur van Duo+ wordt geïnformeerd over uw bevindingen.  

De concept jaarrekening 2018, de 2e begrotingswijziging 2019 en de concept begroting 

2020 van Duo+ worden gelezen de zienswijzen van de drie gemeenteraden, door het 

bestuur van Duo+ vastgesteld.  

De begroting 2019 wordt conform de besluitvorming door de raad bijgesteld. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
De P&C stukken van Duo+ worden altijd in de raad geagendeerd.  



1 Raadsbesluit jaarstukken Duo+  

RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019 nummer 

2019/44, 

 

 

BESLUIT : 
   In te stemmen met de concept jaarrekening 2018, de concept 2e 

begrotingswijziging 2019, de concept begroting 2020 van Duo+ en geen 

zienswijze in dienen.  

 In te stemmen met de resultaatbestemming van de jaarstukken 2018 van DUO+; 

 Het terug te ontvangen bedrag voor de programma’s Buurt en Burger ad € 68.336 

mee te nemen met de tweede burap 2019  

 Het nadeel van €13.173 dat volgt uit deze 2e begrotingswijziging bij de eerste 

Burap 2019 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.  

 De begroting Duo+ 2020 te verwerken in de begroting 2020 van Ouder-Amstel. 

 

 

Ouder-Amstel, 4 juli 2019

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
E. Kling  J. Langenacker 
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1. Inleiding 
Hierbij bieden wij u de 2e begrotingswijziging 2019 van Duo+ aan. In maart van dit jaar is aan het bestuur van Duo+ de 
Notitie reëel sluitende meerjarenbegroting voorgelegd. Het Bestuur van Duo+ heeft op grond daarvan de opdracht 
gegeven de primitieve begroting 2020-2023 op te stellen en de begroting 2019 van Duo+ met terugwerkende kracht 
aan te passen. In deze 2e begrotingswijzing van 2019 is deze financieel uitgewerkt naar de programma’s. Daarnaast is 
de bestemming vanuit de jaarrekening 2018 meegenomen in deze wijziging. 
 
Aanpassingen van de begroting 2019 van Duo+. 
De volgende onderwerpen zijn meegenomen voor de financiële afhechting van het begrotingsjaar 2019:   

 Personele budgetten; 

 Overige noodzakelijke budgetten voor de bedrijfsvoering; 

 Projecten; 

 Verwerking vanuit de jaarrekening 2018. 
 

In de 1e begrotingswijziging 2019 van Duo+ wordt bij de begrotingsposten in de laatste kolom verwezen naar de 
hierboven genoemde categorieën.  

2. Personele budgetten 

2.1 Salarissen 
Er wordt begroot op basis van de functieschaal waarbij wordt uitgegaan van de anciënniteit van het afgelopen jaar plus 
1 periodiek (voor zover mogelijk). De mutaties bestaan uit drie zaken: 

 Verschuiving van applicatiebeheer van het programma Burger en Diemen naar Bedrijfsvoering; 

 De raming € 50.000 aan lasten en baten van basiskaarten werkzaamheden Ronde Venen; 

 Correctie van de salarisverdeling over de programma’s deze waren primitief niet goed verdeeld. 
  

Salarissen U/I 2019 I/S 

1.Bedrijfsvoering U -152.912 Structureel 

 Basiskaarten werkzh. voor De Ronde Venen.   I 50.000 Structureel 

 Applicatiebeheer sociale Dienst uit Diemen U -69.944 Structureel 

 Overheveling salaris applicatiebeh. Diemen I 69.944 Structureel 

2. Burger U 234.662 Structureel 

3. Buurt U -131.750 Structureel 

 Financiële effect begroting Duo+   0  

 

2.2 Jubilea, Gratificaties, Attentiebeleid en Verzekeringen 
Jubilea 
Er wordt begroot op basis van een raming voor het betreffende begrotingsjaar. Op basis van het huidige 
personeelsbestand betreft dit voor 2019 een bedrag van € 53.000 en voor 2020 € 30.000. 
 
Gratificaties 
Evenals in de DUO-gemeenten moet het binnen Duo+ in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn om een (beperkte) 
gratificatie uit te kunnen reiken. Hier geldt dan het gemiddelde bedrag per medewerker dat ook binnen de begrotingen 
van de DUO-gemeenten beschikbaar is. Op grond hiervan wordt een bedrag van € 35.000 begroot.  
  
Attentiebeleid (m.u.v. Jubilea) 
Binnen Duo+ is een centraal budget bij P&O voor de 4 DUO-organisaties waaruit het attentiebeleid wordt uitgevoerd. 
Het bedrag wordt conform de ramingen van de voorgaande jaren begroot op € 25.000.  Er wordt een splitsing gemaakt 
tussen de raming van Duo+ en de DUO-gemeenten. Het budget van de DUO-gemeenten wordt een onderdeel van de 
begroting van de gemeenten. Omdat deze kosten worden gemaakt op basis van een regeling, heeft Duo+ geen invloed 
op deze budgetten. Voorgesteld wordt om van het genoemde bedrag de helft, of wel € 12.500, in de begroting Duo+ op 
te nemen. 
 



 

2e begrotingswijziging 2019 Duo+         
4 

Programma Bedrijfsvoering U/I 2019 2020 I/S 

1.Jubilea U -53.000 -30.000 Structureel 

2.Gratificaties U -35.000 -35.000 Structureel 

3 Attentiebeleid U -12.500 -12.500 Structureel 

 Financiële effect begroting Duo+   100.500 77.500  

 

2.3 Reiskosten 
Op basis van declaraties van dienstreizen á € 0,25 per km. Tot op heden is in de begroting van Duo+ voor de 
vergoeding van de dienstreizen een bedrag van € 70.000 opgenomen. Dit bedrag is de afgelopen jaren ruimschoots 
overschreden. De werkelijke kosten kwamen de afgelopen jaren uit rond de € 120.000. Dit bedrag wordt begroot.  De 
wijziging bestaat uit twee delen: 

 De verhoging van de reiskosten op basis van de werkelijkheid € 50.000; 

 De reiskosten stonden oorspronkelijk allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering. Dit is verdeeld op basis 
van de recentelijke werkelijke uitgaven over de programma’s. 

 

Dienstreizen U/I 2019 I/S 

1.Bedrijfsvoering U 166.978 Structureel 

2.Burger  U -90.528 Structureel 

3 Buurt U -126.450 Structureel 

 Financiële effect begroting Duo+   50.000  

 

2.4 Gladheidsbestrijding 
Het uitgangspunt is dat medewerkers tijd- en locatieonafhankelijk werken, met uitzondering van de roosterdienst voor 
de gladheidsbestrijding en het scheidingsdepot. Deze kosten worden op grond van eerdere ramingen begroot: € 68.000. 
In de begroting van Duo+ was reeds € 40.000 opgenomen 
 

Programma Buurt U/I 2019 I/S 

Gladheidsbestrijding U -28.000 Structureel 

Financiële effect begroting Duo+  -28.000  

 

3. Overige noodzakelijke budgetten voor de bedrijfsvoering van Duo+ 

3.1 Organisatie- en teamontwikkeling  
Binnen de begroting Duo+ is een budget noodzakelijk voor ontwikkeling en activiteiten op organisatie-, afdelings- en 
teamniveau. Het betreft zowel personeelsgerichte activiteiten als activiteiten gericht op organisatie- en 
teamontwikkeling. De geraamde kosten bedragen € 150.000, -- structureel. In de begroting van Duo+ was reeds 
€ 80.000. 
 

Organisatie en teamontwikkeling   2019 I/S 

1. Bedrijfsvoering U -35.893 Structureel 

2. Burger U -20.833 Structureel 

3. Buurt U -13.334 Structureel 

 Financiële effect op de begroting van Duo+  -70.000  
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3.2 Verzekering 
Net als de DUO-gemeenten heeft Duo+ een aansprakelijkheidsverzekering en personeelsverzekering nodig. De kosten 
van verzekering zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2018. Deze additionele kosten, die geraamd worden 
op € 15.000, worden opgenomen in de begrotingen 2019 en 2020-2023 van Duo+.  
 

Programma Bedrijfsvoering U/I 2019 I/S 

Verzekering U -15.000 Structureel 

 Financiële effect begroting Duo+  -15.000  

 

4. Verwerking vanuit de jaarrekening 2018 

4.1 Werkplan sociaal Domein 
Vanuit de voortgangsrapportage en de jaarrekening 2018 zijn twee bedragen gereserveerd met betrekking tot het 
werkplan sociaal domein. Deze worden thans uit de reserve Burger/Buurt gehaald om in 2019 in te zetten. 
 

Programma Burger U/I 2019 I/S 

Werkplan sociaal Domein U -62.800 Incidenteel 

Onttrekking uit de reserve Burger/Buurt I 62.800 Incidenteel 

 Financiële effect begroting Duo+  0  

 

4.2 Vermindering kapitaallasten ten behoeve van Reserve Bedrijfsvoering 
In de jaarrekening 2018 hebben op grond van de comptabiliteitsvoorschriften versnelde afschrijving plaatsgevonden. 
Hierdoor kwam het resultaat van het Programma Bedrijfsvoering negatief uit. Het voorgaande betekent dat de 
kapitaallasten in 2019 lager uitvallen. Bij de jaarrekening 2018 is voorgesteld om deze lager kapitaallasten in te zetten 
om het nadeel van het programma Bedrijfsvoering op te vangen.  
 

Programma Bedrijfsvoering U/I 2019 I/S 

Verlaging kapitaallasten U -100.000 Incidenteel 

Toevoeging aan de reserve Bedrijfsvoering I 100.000 Incidenteel 

 Financiële effect begroting Duo+  0  

 

5. Bezuiniging  
Bezuinigingen die verwerkt kunnen worden in de (meerjaren)begroting 2019 zijn: 

 De personeelslasten van de programmamanager Slimmer Verbinden. Dit betekent wel dat de sturing op het 
programma vanuit het directieberaad zal moeten komen. Tevens dient rekening gehouden te worden met de 
uitbetaling van het salaris van de maand januari 2019. De bezuinig is, rekening houdend met het voorgaande, € 
104.298 (2020 € 109.600). 

 De inkomsten (€ 90.000) uit detachering van een medewerker van Duo+ aan een andere gemeente. Belangrijk is 
om te constateren dat hier een risico aan vast zit, namelijk dat er voor 2019 en verder nog geen getekende 
overeenkomst is met deze gemeente.  

 

Bezuinigingen U 2019 2020 I/S 

1. Bedrijfsvoering U 64.666 66.533 Structureel 

2. Burger U 64.666 66.533 Structureel 

3. Buurt U 64.666 66.533 Structureel 

 Financiële effect op de begroting van Duo+  194.298 199.600  
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Vervolgproces 
In 2019 is een proces gestart om in samenwerking met de DUO-gemeenten vanuit onderbouwde en reële 
efficiencyvoordelen te komen tot aanvullende besparingsvoorstellen. Voorstellen die leiden tot een bezuiniging in het 
begrotingsjaar 2020 worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2020 van Duo+.  
 
Mogelijk besparingen op de korte tot middellange termijn zijn te vinden op bijvoorbeeld de volgende terreinen:      

 Centralisatie van het functioneel beheer;  

 Doorontwikkeling van het assetmanagement;   

 Voorstel voor de realisatie 1 gemeentewerf;  

 Besparing formatie Burgerzaken n.a.v. verdubbeling geldigheidsduur reisdocumenten;  

 Besparing formatie uitvoering WABO taken als gevolg van Wet private kwaliteitsborging;  

 Procesharmonisatie in zijn algemeenheid;   

 Verdere applicatierationalisatie;  

 Doorontwikkeling (Verbijzonderde) Interne Controle;   

 Digitalisering (administratie, burgerzaken, dienstverlening);   

 In- en uitbesteding in het fysieke domein. 
 
Naast de bovenstaande efficiencyvoordelen zijn er door de samenwerking binnen Duo+ rondom inkoop en 
aanbesteding mogelijk nog voordelen te behalen binnen de gemandateerde budgetten van de DUO-gemeenten. 

6. Planning 
De planning van het bestuurlijke proces voor de 2e begrotingswijzing 2019: 
 

2e begrotingswijziging 2019 Duo+ 

Behandeling Bestuur Duo+  Donderdag 2 mei 

Behandeling B&W dinsdag 21 mei 

Behandeling Raadsledenplatform dinsdag 4 juni 

Behandeling Raad Diemen donderdag 20 juni 

Behandeling Raad Uithoorn donderdag 27 juni 

Behandeling Raad Ouder-Amstel donderdag 4 juli 

Vaststelling na zienswijze Bestuur Duo+ donderdag 4 juli 

7. Voorstel 
1. De 2e begrotingswijziging 2019 conform bijlage 1 (Bestuur) inclusief de effecten op de meerjarenbegroting en 

bijlage 1 van Duo+ voorlopig vaststellen voor het jaar 2019 en voor zienswijze voor te leggen aan de 
gemeenteraden van de DUO- gemeenten. 

2. De effecten mee te nemen in de op te stellen meerjarenbegroting 2020-2023  
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Bijlage 1: 2e Begrotingswijziging (Bestuur Duo+) 
 
Aanpassingen Programma's Begroting 2019 2e 
begrotingswijziging 

U/I 2019 2020 2021 2022 2023 scenario 

Bedrijfsvoering 

1. Verschuiving en ontwikkeling salaris 
Bedrijfsvoering 

U -222.856 -222.856 -222.856 -222.856 -222.856 
2.1 

2. Inkomsten Basiskaart De Ronde Venen I 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.1 

3. Applicatiebeheer vanuit Diemen I 69.944 69.944 69.944 69.944 69.944 2.1 

4. Jubilea, attentiebeleid en Gratificaties U -100.500 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500 2.3 

5. Dienstreizen over de programma's U 166.978 166.978 166.978 166.978 166.978 2.4 

6. Organisatie- en teamontwikkeling U -35.893 -35.893 -35.893 -35.893 -35.893 3.1 

7. Verzekering U -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 3.6 

8. Verlaging kapitaallasten U 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4.2 

9. Toevoeging aan de reserve Bedrijfsvoering U -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 4.2 

10. Bezuiniging vanuit de staf U 64.666 66.533 66.533 66.533 66.533 5 

Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ I 22.661 -2.206 -2.206 -2.206 -2.206   

Burger 

1. Verschuiving en ontwikkeling salaris Burger U 234.662 234.662 234.662 234.662 234.662 2.1 

2. Dienstreizen en verschuiving over de 
programma's 

U 
-90.528 -90.528 -90.528 -90.528 -90.528 

2.4 

3. Organisatie en teamontwikkeling U -20.833 -20.833 -20.833 -20.833 -20.833 3.1 

4. Werkplan sociaal Domein U -62.800  0 0  0  0 4.1 

5. Onttrekking aan de reserve Buurt/Burger I 62.800  0  0  0  0 4.1 

5. Bezuiniging vanuit de staf U 64.666 66.533 66.533 66.533 66.533 5 

Subtotaal Burger I -187.967 -189.834 -189.834 -189.834 -189.834   

Buurt 

1. Verschuiving en ontwikkeling salaris Burger U -131.750 -131.750 -131.750 -131.750 -131.750 2.1 

2. Dienstreizen en verschuiving over de 
programma's 

U 
-126.450 -126.450 -126.450 -126.450 -126.450 

2.4 

3. Gladheidsbestrijding U -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 2.5 

4. Organisatie en teamontwikkeling U -13.334 -13.334 -13.334 -13.334 -13.334 3.1 

5. Bezuiniging vanuit de staf U 64.666 66.533 66.533 66.533 66.533 5 

Subtotaal Buurt I 234.868 233.001 233.001 233.001 233.001   

Totaal Bijdrage Bedrijfsvoering, Buurt en Burger I 69.562 40.961 40.961 40.961 40.961   

Mutatie Reserves en voorzieningen 

Onttrekking uit de reserve Buurt/Burger U -62.800 0 0 0 0 4.1 

Toevoeging aan de Reserve Bedrijfsvoering U 100.000 0 0 0 0 4.2 

Naar Balans Reserves en voorzieningen U 37.200 0 0 0 0   
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Bijlage 2: Stand van de reserves en voorzieningen 
 
Stand van de reserves  
Bedragen x € 1000 

2019 
primitief 

Resultaat 
bestemming 

2018 

Uitgaven/ 
Onttrekkingen 

2019 

Toevoegingen 
2019 

Totaal 
Eind 2019 

Voorziening frictiekosten 159.500 0  0  0  159.500 

Reserve Bedrijfsvoering  0  0  0  0 0 

- Overig Bedrijfsvoering -100.000 0  0  100.000 0 

- Slimmer Verbinden 1.009.089 0  -448.342 0  560.747 

Reserve Buurt/Burger 29.800 33.000 -62.800 0 0 

Totaal effect 1.098.389 33.000 -1.413.685 100.000 1.314.992 
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Bijlage 3: Bijdragen en afzonderlijke facturen per Duo+ gemeente  
 

Bedragen in €  2019 
primitief 

2019 1e 
wijziging 

2019 2e 
wijziging 

Totaal 2019 

Diemen primitieve begroting 2019 Duo+ -4.936.000     -4.936.000 

Diemen herstelbegroting Duo+1e wijziging   -154.017  -154.017 

Diemen 2e begrotingswijziging     -7.695 -7.695 

Totaal bijdrage Diemen       -5.097.712 

Ouder-Amstel primitieve begroting 2019 Duo+ -7.307.000     -7.307.000 

Ouder-Amstel herstelbegroting Duo+1e wijziging   -290.778   -290.778 

Ouder-Amstel 2e begrotingswijziging     -13.173 -13.173 

Afzonderlijk factuur P&C-tool en I&D -60.000 -10.295   -70.295 

Totale bijdrage Ouder-Amstel       -7.681.246 

Uithoorn primitieve begroting 2019 Duo+ -13.584.000     -13.584.000 

Uithoorn herstelbegroting Duo+1e wijziging   -549.252   -549.252 

Uithoorn 2e begrotingswijziging     -48.694 -48.694 

Uithoorn werkplan sociaal domein en I&D -109.000 -109.568   -218.568 

Totale bijdrage Uithoorn       -14.400.514 

Totaal begroting Duo+ 2019 -25.996.000 -1.113.910 -69.562 -27.179.472 
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Inleiding 
 
Voor u ligt de Begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 van de gemeenschappelijke Regeling Duo+. 
Het is een samenwerkingsverband van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Duo+ levert 
producten en diensten op het vlak van ICT, inkoop, financiën, HRM, juridische zaken, facilitaire zaken, 
Communicatie en de uitvoering van het programma Burger en Buurt.  
 
De ontwikkelingen voor 2020 en verder zijn in de programma’s weergegeven. Deze beschrijven alleen de 
ontwikkelingen binnen de begroting van Duo+ en niet de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de 
programma’s Buurt en Burger. Die laatste worden opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten zelf. 
Het financiële perspectief is conform de onderstaande kaders opgesteld.  
 
Uitgangspunten begroting 2020 
Naar aanleiding van het herijkingsproces is in de begroting alles verwerkt wat nodig is om tot een realistische 
structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. Dit is nodig om Duo+ een goede basis te geven voor de 
toekomst mede in relatie tot de verder op te stellen dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Daarnaast is dit 
ook in lijn met de afspraken die gemaakt zijn met de Provincie.  
 
Zoals afgesproken wordt afgeweken van de afspraak om een officiële afzonderlijke kadernota te maken voor 
2019 en 2020 omdat deze betrokken is bij het hierboven genoemde herijkingsproces.  
 
Financiële kaders  
De volgende financiële kaders worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting en het 
meerjarenperspectief:  

 De begroting en het meerjarenperspectief zijn structureel sluitend en reëel onderbouwd waarbij rekening 
wordt gehouden met de financiële effecten die een autonoom karakter hebben. 

 Jaarlijks wordt het resultaat bepaald en bestemd na zienswijze van de DUO-gemeenten.  
 
Financieel autonome uitgangspunten  
De hierna genoemde autonome uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting en het 
meerjarenperspectief:  

 De primitieve meerjarenbegroting 2019-2022 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 van Duo+. 

 Loonontwikkeling (CAO, Werkgeverslasten). 

 Prijsindexcijfer 2019 (algemene prijsontwikkeling van CPB).  

 In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen net als in de DUO-gemeenten.  
 
Prijsindexcijfer  
Naast de personeel gerelateerde kosten, is het gebruikelijk om ook de overige uitgavenbudgetten te indexeren. 
De jaarmutatie CPI voor de consumentenprijsindex maart 2019 wordt aangehouden, deze is 1,5%. Dit is in lijn 
met de ontwikkelingen van de inflatie en de stijging die we zien in de ICT kosten en is gelijk aan het gehanteerde 
percentage in de gemeentelijke begrotingen. 
 
Verdeelsystematiek 
In de begroting is in de bijlage een overzicht opgenomen van de ontvangen bijdragen van de afzonderlijke DUO-
gemeenten. De DUO-gemeenten zijn op moment van  samenstellen van deze begroting onderling in overleg over 
een nieuwe verdeelsystematiek.  
 
Kaders voor het meerjarenperspectief 
Hierna zijn de ontwikkelingen/kaders toegelicht die zijn meegenomen bij het opstellen van de meerjaren-
begroting 2020. 
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Personeelsontwikkelingen 
De begroting van Duo+ bestaat voor een belangrijk deel uit personeel. Het is dan ook belangrijk dat alle 
personeelscomponenten juist en realistisch zijn verwerkt in de begroting van Duo+ en zodanig dat Duo+ zich kan 
door ontwikkelen. 

 Salarissen 
We  begroten op basis van de functieschaal, waarbij we uitgaan van de anciënniteit van het afgelopen jaar 
plus 1 periodiek (voor zover mogelijk). De toegekende toelagen (vanuit de plaatsing in het verleden, 
afspraken bij indiensttreding en overige) begroten we apart op basis van de werkelijke kosten.   

 Gratificaties 
Evenals in de DUO-gemeenten moet het binnen Duo+ in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn om een 
(beperkte) gratificatie uit te kunnen reiken. Hier geldt dan het gemiddelde bedrag per medewerker dat ook 
binnen de begrotingen van de DUO-gemeenten beschikbaar is. Op grond hiervan begroten we een bedrag 
van € 35.000.  

 Attentiebeleid (m.u.v. Jubilea) 
Binnen Duo+ is een centraal budget bij P&O voor de vier DUO-organisaties waaruit het attentiebeleid wordt 
uitgevoerd. Het bedrag begroten we conform de ramingen van de voorgaande jaren  op € 25.000.  We 
maken  een splitsing  tussen de raming van Duo+ en de DUO-gemeenten. Het budget van de DUO-
gemeenten wordt een onderdeel van de begroting van de gemeenten. Omdat deze kosten worden gemaakt 
op basis van één regeling, heeft Duo+ geen invloed op deze budgetten. We stellen voor om van het 
genoemde bedrag de helft, of wel € 12.500, in de begroting Duo+ op te nemen. 

 Jubilea 
We begroten op basis van een raming voor het betreffende begrotingsjaar. Op basis van het huidige 
personeelsbestand betreft dit voor 2019 een bedrag van € 53.000 en voor 2020 € 30.000. Dit bedrag wordt 
jaarlijks bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven. Gezien de opbouw van het personeelsbestand wordt 
vooralsnog € 30.000 structureel aangehouden. 

 Reiskosten 
Woon- werkverkeer 
Afspraak is een vergoeding van € 0,19 per km met een maximum van 40 km. Dit geldt voor Duo+ en alle 
DUO-gemeenten. Conform de raming over 2018 na wijziging wordt dit bedrag begroot op € 280.000.    
Dienstreizen 
Op basis van declaraties van € 0,25 per km. Tot op heden is in de begroting van Duo+ voor de vergoeding 
van de dienstreizen een bedrag van € 70.000 opgenomen. Dit bedrag is de afgelopen jaren ruimschoots 
overschreden. De werkelijke kosten kwamen de afgelopen jaren uit rond de € 120.000. Daarom begroten 
we dit bedrag.  

 Budget voor opvang langdurig zieken 
Voor de opvang van langdurig zieken stellen we voor het huidige budget te blijven hanteren, zijnde 1,5% 
van de salarisomvang. We begoten dit  op € 310.000.  

 Kosten voor roosterdienst 
Het uitgangspunt is dat medewerkers tijd- en locatieonafhankelijk werken, met uitzondering van de 
roosterdienst voor de gladheidsbestrijding en het scheidingsdepot. Deze kosten begroten we op grond van 
eerdere ramingen: € 68.000.  

 Piketvergoeding  
De piketvergoeding is opgenomen onder de post toeslagen. Op basis van de uitgaven van 2018 begroten 
we deze post reëel op € 42.000. 

 CAO en pensioenontwikkelingen 
Bij de meerjarige ontwikkelingen van de CAO voor het gemeentepersoneel wordt uitgegaan van het CPB-
cijfer dat ook in de DUO-gemeenten gebruikt wordt voor 2019. Dit CPB-cijfer bedraagt 1,9%. Eventuele 
positieve of negatieve correcties op het gehanteerde percentage vinden achteraf plaats. 
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Overige noodzakelijke budgetten in relatie tot de bedrijfsvoering 
Om de bedrijfsvoering op alle onderdelen door te kunnen laten lopen is een aantal budgetten noodzakelijk 
namelijk: 

 Opleidingsbudget  
Er wordt uitgegaan van het beschikbare budget in 2018, een bedrag van € 310.000. Op dit moment wordt 
een strategisch opleidingsplan uitgewerkt, de eventuele meerkosten daarvan leggen we via een 
afzonderlijke rapportage voor.    

 Organisatie- en teamontwikkeling  
Binnen de begroting Duo+ is een budget noodzakelijk voor ontwikkeling en activiteiten op organisatie-, 
afdelings- en teamniveau. Het betreft zowel personeelsgerichte ontwikkeling als activiteiten gericht op het 
team en de organisatie. De geraamde kosten bedragen € 150.000 structureel.  

 Advies 
Voor de kosten van advies voor specifieke onderwerpen zijn binnen de begroting van Duo+ budgetten 
opgenomen. Deze kosten ramen we op € 100.000. Dit is conform het gemiddelde van de uitgaven voor de 
advieskosten over de afgelopen drie jaar.  

 Verzekeringen 
Net als de DUO-gemeenten heeft Duo+ een aansprakelijkheidsverzekering en personeelsverzekering nodig. 
De kosten van verzekeringen zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2018. Deze additionele 
kosten, die geraamd worden op € 15.000, nemen we op in de begrotingen 2019 en 2020-2023 van Duo+.  

 Bestuurskosten 
Binnen de begroting is geen budget opgenomen voor kosten van vergaderingen en bijeenkomsten van het 
Directieberaad, Bestuur en Raadsledenplatform. Voorgesteld wordt om deze kosten op basis van 
gastheerschap of door afzonderlijke facturen door de DUO-gemeenten te laten betalen.  

 
Taakstelling 
De financiële taakstelling in de huidige vorm wordt niet langer opgenomen in de begroting van Duo+. In plaats 
daarvan stellen we op voorhand voor om structureel een bezuiniging op te nemen van € 250.000 in de begroting 
2020 en volgende jaren. Deze bezuiniging is als volgt opgebouwd:  

1. Programmamanager Slimmer Verbinden   € 110.000 
2. Besparing reiskosten     €   50.000 
3. Inkomsten uit detachering van een Stafmedewerker  €   90.000 

Totaal       € 250.000 

 
Toelichting 

1. Vanaf 2020 wordt de functie Programmamanager Slimmer Verbinden niet langer opgenomen in de 
formatie.  

2. Bij het opstellen van de begroting 2020 e.v. zijn deze kosten aan de hand van de werkelijke cijfers 
begroot. Aan Duo+ is de opdracht gegeven om de geconstateerde onduidelijkheden in de uitvoering van 
vigerende beleidsregels rondom reiskosten op te lossen. Door wegvallen van dubbelingen wordt een 
structurele besparing van € 50.000 als reëel ingeschat.  

3. Binnen het programma Staf zijn de salariskosten opgenomen van een medewerker die gedetacheerd is. 
Deze medewerker gaat in 2022 met pensioen waardoor de functie structureel uit de formatie gehaald 
wordt. Op dit moment ontvangt Duo+ inkomsten uit detachering, deze opbrengsten worden in de 
begroting 2020 opgenomen.  

 
Vervolgproces 
In 2019 is een proces gestart om in samenwerking met de DUO-gemeenten vanuit onderbouwde en reële 
efficiencyvoordelen te komen tot aanvullende besparingsvoorstellen. Voorstellen die leiden tot een bezuiniging 
in het begrotingsjaar 2020 worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2020 van Duo+.  
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Mogelijk besparingen op de korte tot middellange termijn zijn te vinden op bijvoorbeeld de volgende 
terreinen:      

 Centralisatie van het functioneel beheer;  

 Doorontwikkeling van het assetmanagement;   

 Voorstel voor de realisatie 1 gemeentewerf;  

 Besparing formatie Burgerzaken n.a.v. verdubbeling geldigheidsduur reisdocumenten;  

 Besparing formatie uitvoering WABO taken als gevolg van Wet private kwaliteitsborging;  

 Procesharmonisatie in zijn algemeenheid;   

 Verdere applicatierationalisatie;  

 Doorontwikkeling (Verbijzonderde) Interne Controle;   

 Digitalisering (administratie, burgerzaken, dienstverlening);   

 In- en uitbesteding in het fysieke domein. 

 
Naast de bovenstaande efficiencyvoordelen zijn er door de samenwerking binnen Duo+ rondom inkoop en 
aanbesteding mogelijk nog voordelen te behalen binnen de gemandateerde budgetten van de DUO-gemeenten.  
 
Bereikte voordelen binnen Duo+ sinds de start van Duo+ 
Duo+ werkt vanzelfsprekend continue aan het optimaliseren van de organisatie, het verbeteren van de efficiency 
binnen de organisatie en het versterken van de samenwerking. Tot op heden heeft dat in ieder geval geleid tot 
de volgende inverdieneffecten die meegenomen worden in het proces om te komen tot de aanvullende 
bezuinigingen.  

 Eén afdelingshoofd minder, het programma Bedrijfsvoering heeft één afdelingshoofd en het programma 
Buurt en Burger heeft één afdelingshoofd. Dit levert een besparing op van structureel € 114.000.  

 Een verlaging van het materiële budget van I&A gedurende vier jaren € 50.000 per jaar, oplopend tot 
structureel € 200.000.  

 Een verlaging van het materiële budget van I&A door het project harmony, tot op heden € 274.000 
structureel.  

 Door gezamenlijk een Chief Information Security Officer (CISO) en een Functionaris Gegevensbescherming 
(FG) aan te trekken zijn de kosten voor de gemeenten beperkt. 1,89 fte voor 3 gemeenten (= ruim 0,6 fte 
per gemeente in plaats van 1 fte). De besparing bedraagt ongeveer € 40.000 per gemeente.   

 Bij de vorming van Duo+ is voor het team Verbijzonderde Interne Controle 0,67 fte ingebracht door de DUO-
gemeenten. Door de strengere eisen van de AFM zijn de accountantscontroles geïntensiveerd en bovendien 
ook complexer geworden. Een uitbreiding van het VIC-team was noodzakelijk. Een groot deel van de 
formatie van het team verbijzonderde Interne Controle (4 fte) is opgevangen binnen de formatie van het 
team Financiën. Dit betekent een inverdieneffect van ongeveer € 300.000.   
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Groei van de DUO-gemeenten 
Sinds de start van Duo+ in 2016 zijn de DUO-gemeenten gegroeid in inwoneromvang van 69.432 naar 71.061. 
Deze groei heeft tot op heden nog niet geleid tot een hoger budget voor Duo+ terwijl een dergelijk toename wel 
gevolgen heeft voor de uitvoering van de gemeentelijke taken en derhalve ook voor Duo+. Redelijkerwijs zou de 
begroting van Duo+ hierop gecorrigeerd moeten worden. Daarnaast zijn er geen afspraken gemaakt hoe de 
toekomstige groei wordt verwerkt in de begroting van Duo+. Ook dit wordt meegenomen in het proces om te 
komen tot aanvullende bezuinigingen.  
 

 
 
 
Prijsindexcijfer 2020   
Naast de personeel gerelateerde kosten, is het gebruikelijk ook de overige uitgavenbudgetten te indexeren. We 
stellen voor  om de jaarmutatie CPI voor de consumentenprijsindex maart 2019 aan te houden, deze is 1,5%. Dit 
is in lijn met de ontwikkeling van de inflatie en de stijging die we zien in de ICT kosten in verband met de krapte 
binnen de gemeente. 
 
Weerstandsvermogen en risico’s  
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s zijn de belangrijkste risico’s opnieuw tegen het licht gehouden. 
Deze risico’s tellen op tot een risicoscore van € 780.000. Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Indien risico’s 
zich voordoen wordt er een beroep gedaan op de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben rekening 
gehouden met de mogelijke risico’s. Op deze wijze zijn de risico’s voor een belangrijk deel afgedekt. 
 
Inrichting en opbouw begroting  
De belangrijkste kaders van het BBV hierna in beeld gebracht en toegelicht. 
 
Uniforme taakvelden  
Ter vervanging van de functionele indeling, moet de begroting en daarmee ook de financiële administratie 
verplicht omgezet worden naar taakvelden. Hiertoe zijn 49 verplichte taakvelden voorgeschreven. Voor de Duo+ 
zijn niet alle taakvelden van toepassing. 
 
Afzonderlijk taakveld voor overhead  
Voor Duo+ is de overhead: het gehele programma Bedrijfsvoering, de staf en alle overige leidinggevenden en 
managementassistenten binnen de programma’s Buurt en Burger. 
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Financiële kengetallen  

Op grond van de voorschriften van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een vijftal financiële kengetallen 

verplicht voorgeschreven. Hiervan zijn drie financiële kengetallen relevant voor de BBV. Kengetal netto 
schuldquote en gecorrigeerd met alle verstrekte geldleningen.  

 Kengetal solvabiliteitsratio; 

 Kengetal structurele exploitatieruimte.  
 
Omdat Duo+ niet zelfstandig lening aangaat en tevens geen structureel exploitatieresultaat mag hebben, wordt 
geen invulling gegeven aan deze kengetallen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing lichten 
we dit nader toe. 
 
Europees Monetaire Unie saldo (EMU-saldo)  
Ook hier geldt dat dit voor Duo+ van weinig of geen betekenis is. Immers de lasten zijn gelijk aan de baten.  
 
Bijdrage DUO-gemeenten 
Op het moment van samenstellen van deze begroting wordt in het kader van het herijkingsproces nog gesproken 
over een nieuwe verdeelsystematiek. In deze begroting geven we dan ook geen inzicht in de bijdragen per 
gemeente.  
 
Voor een aantal budgetten worden afzonderlijke facturen gestuurd. Dit betreffen afzonderlijke afspraken. 
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Leeswijzer 
 
De Begroting ontleent haar indeling aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit: 

 Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen; 

 Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de 
financiële positie. 

 
Het BBV schrijft naast een programmabegroting ook een productenraming voor. Voor Duo+ zijn de 
programmabegroting en de productenraming identiek. Deze onderdelen lichten we hieronder globaal toe en 
worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. 
 
Beleidsbegroting 
De beleidsbegroting bestaat uit een viertal programma’s, algemene dekkingsmiddelen en drie verplichte 
paragrafen: 

 programma 1 – Staf; 

 programma 2 – Bedrijfsvoering; 

 programma 3 – Burger; 

 programma 4 – Buurt; 

 Algemene dekkingsmiddelen; 

 Paragraaf Weerstandsvermogen; 

 Paragraaf Financiering; 

 Paragraaf bedrijfsvoering. 
 
Financiële begroting 
De financiële begroting bestaat uit: 

 Overzicht van baten en lasten; 

 Uiteenzetting van de financiële positie: 
- Bijdrage van de Duo+ gemeenten; 
- Overzicht van incidentele baten en lasten; 
- Meerjarenbalans; 
- Emu-saldo; 
- Bijlage taakvelden. 

 
Bij het opstellen van de begroting 2020 is de jaarrekening 2018 nog niet definitief maar wel in een ver gevorderd 
stadium. In deze begroting hebben we daarom de conceptcijfers gebruikt zoals deze thans voorliggen. 
 
De financiële overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen  er afrondings-verschillen ontstaan. In de 
financiële tabellen wordt het minteken gebruikt als er een last (uitgave/nadeel) wordt bedoeld. Waar geen teken 
staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) gelezen.  
 
Daarnaast wordt een minteken (-) in de jaarstukken ook gebruikt om duidelijk te maken dat er geen toelichting 
nodig is. Tevens is het minteken (-) gebruikt om nullen te vervangen. 
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Programmaplan
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Programma Stafbureau 
 
Speerpunten 
In de volgende tabel hebben wij de subdoelen bij de speerpunten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten opgenomen 
en toegelicht. 
 

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kosten, kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 

Aansturen en doorontwikkeling 
organisatie 

De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de 
verdere professionalisering. Ook in 2020 zal 
ingezet worden op de doorontwikkeling van de 
dienstverleningsovereenkomsten. Dit betekent 
wel dat opdrachten die niet in de DVO’s 
opgenomen zijn pas ter hand genomen worden 
als daar formele besluitvorming van een van de 
opdrachtgevers aan ten grondslag ligt. Tevens zal 
daar waar mogelijk ingezet worden op de verdere 
harmonisering van de primaire processen binnen 
Duo+. 

Kosten, kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 

Concern control  De afgelopen jaren heeft de focus van de 
risicobeheersing van Duo+ vooral gelegen op de 
processen met de grootste risico’s. De meeste van 
deze risico’s zijn nu in beeld en er zijn 
beheersmaatregelen getroffen. Het accent bij de 
verdere doorontwikkeling van de control functie 
zal nu vooral liggen op een meer integrale aanpak. 
Daarbij heeft het beleggen van de interne 
controle in de processen een hoge prioriteit. Dit 
met als doel om bij een aantal processen over te 
stappen van de gegevensgerichte controle op de 
procesgerichte controle 

Kwetsbaarheid Informatie veiligheidsorganisatie De informatieveiligheid heeft een hoge prioriteit. 
Enerzijds betreft het de informatieveiligheid in de 
breedste zin van het woord en anders betreft het 
de bescherming van de privacygevoelige 
gegevens. De Functionaris Gegevensbescherming 
en de chief information security officer zijn steeds 
beter in positie gekomen en zorgen ervoor dat de 
organisatie steeds beter bestand is tegen 
invloeden van buitenaf maar ook van binnenuit. 
Ook worden periodiek de nodige (interne) 
controles gedaan om te kijken of de organisatie 
qua informatieveiligheid nog adequaat is. Dit aan 
de hand van inrichting van de organisatie, de 
wettelijke voorschriften en de eigen regelgeving. 

Kwetsbaarheid Inkoopfunctie De inkoopfunctie is binnen Duo+ en de DUO- 

gemeenten ingericht. Iedere organisatie heeft 

een Contactpersoon Inkopen benoemd en een 

inkoopcontactgroep in het leven geroepen. 

Daarnaast is binnen Duo+ een platform actief met 

de Contactpersonen Inkopen van de vier 
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Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid 
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

organisaties. Ook Stichting Rijk maakt onderdeel 

uit van dit platform. Hierdoor wordt de 

inkoopfunctie beter geborgd, vindt een goede 

aansluiting en afstemming plaats tussen de vier 

organisaties en is het niet alleen de opmaat om 

de kwaliteit van de inkopen en aanbesteden te 

verbeteren maar ook meer te bundelen. Stichting 

Rijk wordt nauw bij dit proces betrokken. Ook 

gaan thema’s zoals duurzaam, circulair (de DUO-

gemeenten hebben een inspanningsverplichting 

ondertekend t.a.v. circulair inkopen ) en inkopen 

met social return in toenemende mate een rol 

spelen bij de inkoopprocessen. Deze thema’s 

worden uitgediept in samenwerking met de 

Metropool Regio Amsterdam die op deze 

gebieden al actief is.  

Kwaliteit (Verbijzonderde) interne controle De (Verbijzonderde) Interne controle is binnen de 

staf belegd mede om de onafhankelijke positie te 

kunnen waarborgen. Dit is een van de 

voorwaarden van de accountant om op de 

bevindingen van het zogenaamde VIC-team te 

kunnen steunen. Daarnaast spelen we hiermee in 

op het ‘in control statement 2020’. Het proces om 

de interne controle in de lijn te beleggen zetten 

we voort. Daarbij wordt vanuit het VIC-team de 

nodige ondersteuning en hulp geboden. Het is 

ook van belang dat er een framework komt om de 

proceseigenaren hierbij te faciliteren. 

  
Beleidsindicatoren 
In de hierna volgende tabellen zijn de verplichte beleidsindicatoren voor dit programma opgenomen. 
 

Overhead Jaren  Totale lasten Overhead % 

Overhead als percentage van de totale lasten 

2020 -27.542 -16.883 62% 

2021 -27.485 -16.883 62% 

2022 -27.475 -16.883 62% 

2023 -27.475 -16.883 62% 
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Wat mag het kosten? 

Programma Staf 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2018 

Begroting na 
wijziging 2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Structurele lasten -91 -1.058 -873 -873 -873 -873 

Structurele baten 0 1.058 873 873 873 873 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo structureel -91 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 

Incidentele baten 91 0 0 0 0 0 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo incidenteel 91 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

 
Verschillen analyse 
Structurele lasten 
Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door: 

 Salarisontwikkeling waaronder CAO € 16.700 (nadeel). 

 Bezuiniging; structureel geraamde baten van € 90.000 (voordeel) detachering personeel. 

 Bezuiniging; structureel lagere lasten € 109.600 (voordeel) door de functie van programmamanager 
vanaf 2020 niet meer in te vullen. 

 Bezuiniging; de beleidsregels rond de reiskosten worden aangescherpt het effect hiervan is een 
voordeel van € 50.000, voor de staf betekent dit een € 2.000 (voordeel). 

 
De kosten van het stafbureau worden voor 1/3 doorbelast naar de afdelingen. Zodoende worden de uiteindelijke 
kosten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage voor de afdelingen Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.   
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Programma Bedrijfsvoering 
 
Speerpunten 
In de volgende tabel hebben wij de subdoelen bij de speerpunten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten opgenomen 
en toegelicht. 
 

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kwaliteit 
 

Optimaliseren en digitaliseren van financiële 
administraties 
 

In 2020 worden de processen verder 
gedigitaliseerd en waar mogelijk 
gerobotiseerd*. Dit blijft een continue 
proces ook de komende jaren. 

Kwaliteit Rechtmatigheidsverantwoording De wet wijzigt over rechtmatigheid bij 

jaarrekeningen van gemeenten. Het 

college van B en W geeft vanaf boekjaar 

2021 zelf een verantwoording over de 

rechtmatigheid in de jaarstukken.  

Kwaliteit  De ambitie van de Servicedesk is om in 2020 voor 

alle teams van Bedrijfsvoering de 0 en 1e lijns 

verzoeken te kunnen afhandelen, binnen de 

gestelde tijden. 

Hierbij is het van belang om de 

samenwerking tussen verschillende 

teams verder vorm te geven en 

medewerkers op te leiden. 

 
* Onder robotisering wordt verstaan het automatiseren van repeterende data uit verschillende bronnen. Daarbij 
wordt gekomen tot eenmalige gegevensinvoer voor meervoudig gebruik zonder dat databases behoeven te 
worden gekoppeld. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Omgevingswet 
Een belangrijke ontwikkeling betreft (het afronden van de voorbereidingen op) de invoering van de 
Omgevingswet per 1-1-2021, in het bijzonder met betrekking tot de aansluiting op het landelijke zogeheten 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit vergt bij verschillende organisatieonderdelen de nodige inspanning, 
waaronder ook bij I&A, zoals het aanschaffen en (her)inrichten van informatiesystemen. In datzelfde kader wordt 
gekeken of, en zo ja hoe, de bijbehorende (burger)participatie met digitale middelen ondersteund kan worden. 
 
Quotumwet  
Binnen de Quotumwet wordt van overheden gevraagd mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. 
De DUO-gemeenten spannen zich maximaal in om het aan hen gevraagde quotum in gezamenlijkheid met de 
Duo+ uitvoeringsorganisatie in te vullen. 
 
Doorontwikkeling applicatiebeheer 
Om de kwetsbaarheid te reduceren en de kwaliteit te verhogen, is de continue doorontwikkeling en 
professionalisering van het functioneel applicatiebeheer belangrijk. In dat kader blijft de harmonisatie van het 
applicatielandschap tussen de verschillende organisatieonderdelen een aandachtspunt waarop wordt gestuurd. 
 
Gebruik van data 
Gelet op de voortschrijdende ontwikkelingen rondom datagedreven-werken (en daarmee samenhangende 
onderwerpen als Big Data, Smart City, Open Data, etc.) blijft I&A-initiatieven ontplooien om deze niet alleen op 
de voet te volgen maar ook ervaring op te doen met vernieuwende en praktische toepassingen. Als dit 
meerwaarde biedt, zoeken we hierbij – net als bij alle I&A-gerelateerde onderwerpen – aansluiting bij eventuele 
regionale en/of landelijke initiatieven. 
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Digitale vaardigheden 
Om de moderne ICT-middelen ook optimaal en zonder “technostress” te kunnen (blijven) benutten, is het 
belangrijk om de digitale vaardigheden van medewerkers op niveau te brengen en te  houden. Dit komt niet 
alleen het algehele werkgeluk ten goede maar ook de effectiviteit en productiviteit. 
 
Rechtmatigheidsverklaring 
Er komt een wetswijziging over rechtmatigheid bij jaarrekeningen van gemeenten. Het college van B en W geeft 
vanaf boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken. Hiertoe vindt in 2020 de 
voorbereiding plaats. Een belangrijke taak is het inbouwen van controles in de bestaande processen. Het VIC-
team kan dan meer in de rol van interne accountant haar toetsende werkzaamheden uitoefenen zodat de 
directie en colleges van de DUO-gemeenten goed in staat zijn om verantwoording over de rechtmatigheid af te 
leggen. 
 
HRM-kalender 
De dienstverlening van P&O volgt de externe ontwikkelingen. Deze worden indien daar aanleiding toe bestaat 
naar de DVO’s vertaald. Ontwikkelingen die daarbij impact hebben, zijn: 

 De impact van de WNRA. Doel is de rechtspositie van ambtenaren te normaliseren. Daardoor gaat de wet- 
en regelgeving van het reguliere arbeidsrecht gaat gelden voor onze medewerkers.  

 Binnen de Quotumwet wordt van overheden gevraagd mensen met een arbeidsbeperking aan werk te 
helpen. De DUO-gemeenten spannen zich maximaal in om het aan hen gevraagde quotum in 
gezamenlijkheid met de Duo+ uitvoeringsorganisatie in te vullen.  

 De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Hierop moeten wij ons tijdig voorbereiden, zodat consequenties 
voor het functioneren van de openbare dienst (als gevolg van bijvoorbeeld verzakelijking, grotere mobiliteit, 
lagere binding met organisatie, moeizamer binnenhalen van expertise) worden beperkt of voorkomen.  

 
Juridische zaken 
De dienstverlening van Juridische Zaken volgt de externe ontwikkelingen. Deze worden indien nodig naar de 
DVO’s vertaald. Te denken valt aan aanscherping van privacywetgeving, het omgaan met WOB-verzoeken en 
dergelijke. 
 
Communicatie 
De samenleving wordt door korte digitale verbindingen naar de buitenwereld een netwerksamenleving. Het 
wordt daardoor moeilijker verbinding te maken met specifieke doelgroepen. In de netwerksamenleving ontstaan 
namelijk ook sentimenten op basis van boodschappen die bedrijven, bewoners en bezoekers onderling 
uitwisselen.  
 
Basisregistratie Ondergrond – BRO 
Per 1 januari 2018 is de BRO in werking getreden. De BRO bestaat uit een registratie van voornamelijk de 
samenstelling van onze ondergrond en bijbehorende technieken om deze samenstelling in kaart te brengen: 
grondwaterstanden, boringen, enzovoorts. Kabels en leidingen horen daar niet bij. 
Alle bronhouders moeten per die datum een aantal onderdelen van de BRO verplicht aanleveren bij het 
bronhouderportaal BRO, de LV BRO, de Landelijke Voorziening. De BRO bestaat uit 4 tranches, in elke tranche 
worden nieuwe gegevens toegevoegd aan de BRO. De BRO moet volledig zijn op 1 januari 2022. 
 
Monitoring en Sturing 
De monitoring en sturing vanuit management dashboards staat nog in de kinderschoenen. Dit zal in 2020 een 
stevige doorontwikkeling kennen. 
 
  



 

Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 Duo+  
 18 

 

Wat mag het kosten? 

Programma Bedrijfsvoering 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2018 

Begroting na 
wijziging 2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Structurele lasten -14.654 -15.194 -15.375 -15.375 -15.375 -15.375 

Structurele baten 14.494 15.194 15.375 15.375 15.375 15.375 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo structureel -160 0 0 0 0 0 

Slimmer verbinden -530 -448 0 0 0 0 

Incidentele lasten -1.146 -182 0 0 0 0 

Incidentele baten 1.206 182 0 0 0 0 

Toevoegingen aan reserves  -185 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 715 448 0 0 0 0 

Saldo incidenteel 60 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten -100 0 0 0 0 0 

 
Verschillen analyse 
Structurele lasten 
Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door: 

 Salarisontwikkeling waaronder CAO € 224.500 (nadeel); 

 Ontwikkeling door inflatie € 49.000 (nadeel); 

 Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Bedrijfsvoering betekent dit € 25.000 
(voordeel); 

 Bezuiniging; doorbelasting vanuit de staf, € 66.500 (voordeel).
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Programma Burger 
 
Speerpunten 
In de volgende tabel hebben wij de subdoelen bij de speerpunten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten opgenomen 
en toegelicht. 
 

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kwaliteit Werken volgens 

dienstverleningsvisie 

In 2020 wordt gewerkt volgens de (naar verwachting) in 2019 

vastgestelde dienstverleningsvisie en het daaruit voortvloeiende 

uitvoeringsplan. De hierin afgesproken (nieuwe) werkwijzen worden 

gedurende het jaar gemonitord en eventueel indien nodig bijgesteld. 

Vooralsnog gaan we uit van de bestaande beschikbare middelen, en 

heeft dit geen financiële consequenties. 

Kwetsbaarheid 

en kosten 

Digitalisering producten 

en diensten burgerzaken 

De landelijke doelstelling is om in 2020 80% van de gemeentelijke 

producten en diensten digitaal aan te bieden. Voor een belangrijk deel 

van die doelstelling zijn we afhankelijk van landelijke wet- en 

regelgeving voor bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van rijbewijzen en 

digitaal aangifte van geboorte en overlijden. Waar we wel invloed op 

hebben is de doorontwikkeling van de gemeentelijke websites en de e-

formulieren die daar beschikbaar zijn. Door steeds meer producten en 

diensten digitaal aan te bieden, worden processen efficiënter ingericht. 

Niet alleen bij het team KCC, maar ook voor andere 

organisatieonderdelen. Burgerzaken zet dus de ingezette verdere 

digitalisering van de producten en diensten die geleverd worden, voort. 

De verwachting is dat deze verdere digitalisering bijdraagt aan 

efficiëntere werkprocessen en daarmee lagere kosten. Tevens zoekt 

Burgerzaken waar mogelijk aansluiting bij landelijke initiatieven.  

Kwaliteit en 

kwetsbaarheid 

Doorontwikkeling KCC Het KCC is het voorportaal voor alle klantcontacten via de verschillende 

kanalen. In een optimaal werkend KCC kunnen klanten hun eigen 

kanaal kiezen, waarbij ieder kanaal hetzelfde antwoord geeft op vragen 

van inwoners en bedrijven. Eenvoudige producten kunnen bij het KCC, 

via het kanaal naar keuze, geregeld worden. Vakafdelingen kunnen zich 

dan volledig richten op de complexere (aan)vragen. 

Kwaliteit en 

kosten 

Professionalisering en 

optimalisatie Sociaal 

Domein. 

 

 

 

Het Sociaal Domein is continue in beweging. Bij het Sociaal Domein gaat 

het om doorlopend verbeteren en vernieuwen (groeien). Waar staan 

we, waar willen we naar toe en wat kunnen we in de toekomst 

veranderen om het resultaat van de decentralisaties (en bijbehorende 

doelen) te optimaliseren. Welke koers willen de opdrachtgevers en de 

uitvoeringsorganisatie Duo+ verder volgen. In 2019 en 2020 wordt een 

bijdrage geleverd aan de door(visie)ontwikkeling en uitvoering (en 

inrichting) van het Sociaal Domein (brede toegang, integraal werken). 

Daarbij wordt ook beoordeeld of er op uitvoeringsniveau kosten 

bespaard kan worden door efficiënter of slimmer te werken. 

Kwaliteit Werken in (wederzijds) 

vertrouwen in plaats van 

controle (regeldruk voor 

inwoners verminderen). 

 

In 2019 worden mogelijkheden onderzocht op welke wijze de 

administratieve lasten voor burgers kunnen worden verminderd (en die 

voor de accountant als audit-proof worden aangemerkt). Doelstelling is 

dat vanaf 1 januari 2020 zoveel als mogelijk regelluw (zo weinig als kan, 
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Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

zoveel als moet) wordt gewerkt bij het armoede- en minimabeleid en 

de schuldhulpverlening. De werkwijze wordt daarna verder uitgerold.  

Kwaliteit Data- en 

informatiemanagement 

optimaliseren. 

Kwaliteitsbeheersing (waaronder datakwaliteit) blijft een belangrijk 

item in 2020. De datakwaliteit binnen het Sociaal Domein is in 

ontwikkeling. De doorontwikkeling van de datakwaliteit is erop gericht 

om in de loop van 2020 een compleet beeld van alle belangrijke 

datavelden van de domeinen binnen het Sociaal Domein te hebben (en 

waar mogelijk een verklarende/voorspellende waarde kan hebben voor 

trends en effecten). De data op de afdeling wordt gewaarborgd door 

data-governance.  

Kwaliteit Bereik en gebruik van 

gemeentelijke 

regelingen en 

schuldhulpverlening 

vergroten. 

Het minima- en armoedebeleid is in 2019 gewijzigd voor Uithoorn. 

Ouder-Amstel volgt per 1 januari 2020. De ondersteuning voor 

kwetsbare doelgroepen is verruimd en meer afgestemd op de 

hulpvraag en de situatie van de cliënt. Om de doelgroep minima- en 

armoedebeleid en schuldhulpverlening vroegtijdig te bereiken, worden 

regelingen vereenvoudigd en wordt er intensief samengewerkt met 

diverse andere partijen/organisaties. Daarnaast zetten we intensief in 

op communicatie, onder andere door Multi Channel Management. 

Kwaliteit Borgen rechtmatigheid 

levering zorg door 

zorgaanbieders borgen. 

Binnen Jeugd en de Wmo wordt met veel (verschillende) 

zorgaanbieders gewerkt. Van belang is dat de rechtmatigheid van zorg 

geborgd is. 

In de lijn wordt gewerkt met controlemiddelen die gericht zijn op de 

kwaliteit van de zorg en het aannemelijk maken van de daadwerkelijke 

levering van de zorg door de zorgaanbieder. 

Kwaliteit en 

kosten 

Het voorkomen van 

oneigenlijk gebruik van 

voorzieningen door 

goede voorlichting en 

preventieve activiteiten. 

De PW, Wmo en Jeugdwet hebben als doel dat de juiste zorg en 

ondersteuning op de juiste plaats wordt vormgegeven en dat middelen 

daaraan worden besteed. Vanaf 1 januari 2020 wordt met een nieuwe 

handhavingsnota gewerkt die gericht is op preventieve activiteiten, 

met als doel om oneigenlijk gebruik van voorzieningen te voorkomen. 

Het uitgangspunt is dat met voorlichting en goed contact met de cliënt, 

oneigenlijk gebruik wordt voorkomen. 

Kwaliteit Managementinformatie 

en Benchmark(en). 

De backoffice Sociaal Domein verstrekt periodiek (per kwartaal) 

informatie over kwantiteit en uitgaven. 

Zowel Ouder-Amstel als Uithoorn nemen deel aan de benchmark 

Divosa Werk & Inkomen, en Uithoorn neemt eveneens deel aan de 

benchmarkt Armoede & Schuldhulpverlening. 

  

De benchmark Werk & Inkomen geeft elke maand diepgaande 

gegevens op het gebied van bijstand, re-integratie en handhaving (en 

vergelijkingscijfers met 220 andere gemeenten). Deze 

benchmarkinformatie betrekken we bij het verstrekken van de 

managementinformatie. Per kwartaal worden twee trends nader 

geanalyseerd. 

  

De benchmark armoede en schulden geeft jaarlijks een beeld op de 

prestaties op het gebied van armoedebeleid en schuldhulpverlening (in 

vergelijking tot 165 andere gemeenten). 
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Wat mag het kosten? 

Programma Burger 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2018 

Begroting na 
wijziging 2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Structurele lasten -5.133 -5.230 -5.277 -5.277 -5.277 -5.277 

Structurele baten 5.225 5.230 5.277 5.277 5.277 5.277 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo structureel 125 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten -1.076 -179 -57 -10 0 0 

Incidentele baten 921 109 57 10 0 0 

Toevoegingen aan reserves  -31 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 281 70 0 0 0 0 

Saldo incidenteel 95 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 187 0 0 0 0 0 

 
De gemeenten en Duo+ onderzoeken samen hoe de transformatie en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein 
verder vorm te geven. Keuzes en doelen hebben effect op de formatie en mogelijk de inrichting en sturing van 
het Sociaal Domein. Vanaf 2020 wordt hiervoor vaste formatie vastgesteld inclusief een flexibele schil voor de 
extra taken en werkzaamheden die buiten het DVO vallen. De teksten die bij ‘Wat gaan we ervoor doen’ staan 
aangegeven, anticiperen voor een deel op deze ontwikkelingen. Mogelijk dat de doorontwikkeling Sociaal 
Domein zowel structurele als incidentele extra kosten met zich meebrengt. Dit is op dit moment nog niet bekend 
en ook nog niet verwerkt in deze begroting. 
 
Verschillen analyse 
Structurele lasten 
Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door: 

 Salarisontwikkeling waaronder CAO € 124.000 (nadeel). 

 Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Burger betekent dit € 10.200 (voordeel). 

 Bezuiniging; doorbelasting vanuit de staf, € 66.500 (voordeel). 
 
Incidentele lasten 
De incidentele lasten hebben betrekking op het Werkplan Sociaal Domein. Dit in relatie tot de overgehevelde 
middelen en de 2e begrotingswijziging van 2019 waar dit meerjarig in is vastgelegd. 
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Programma Buurt 
 
Speerpunten 
In de volgende tabel hebben wij de subdoelen bij de speerpunten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten opgenomen 
en toegelicht. 
 

Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid  
Kosten 

Wat willen wij bereiken? Wat willen wij er voor doen? 

Speerpunten  

Kwetsbaarheid en 

kwaliteit 

Komen tot één locatie van waaruit 

werkzaamheden uitgevoerd en 

begeleid worden. 

Vanuit het O&F-rapport hebben wij 

onderzoek gedaan naar één gemeente-

werf. Na besluitvorming bij Uithoorn en 

Ouder Amstel wordt hier in 2020 

uitvoering aan gegeven.  

Kosten en kwaliteit Voorbereiding en implementatie 

Omgevingswet. 

Naar aanleiding van in 2019 uitgevoerde 

pilots rond omgevingsplannen bij de drie 

DUO-gemeenten wordt een en ander 

geconcretiseerd om een goede invoering 

per 1 januari 2021 mogelijk te  maken en 

de  nieuwe werkwijze   in onze processen 

te borgen. Denk hierbij aan opleidingen 

op het gebied van competenties en  

houding en gedrag (participatie). 

Kosten, kwetsbaarheid 

en kwaliteit 

Invulling geven aan 

kwaliteitscriteria 2.1. 

Om het predicaat ‘adequaat’ in het kader 

van  het Interbestuurlijk Toezicht IBT  in 

2020 te behouden moeten we het in 

2018 gestarte proces om tot (wettelijk 

verplichte) kwaliteitsverbetering te 

komen, voortzetten. Onder andere door 

het volgen van specifieke opleidingen. 

Reguliere dienstverlening  

Kwaliteit en 
kwetsbaarheid 

Vergroten grip op risico gestuurd 

beheer buitenruimte in 2020. 

Optimaliseren assetbeheer, door de 

beheersystematiek Openbare Ruimte 

verder toe te passen.  

 
Nieuwe ontwikkelingen  
Participatie  
Vanuit de intern opgestarte trainingen om de politieke-  en omgevingssensitiviteit bij medewerkers te vergroten, 
is geconstateerd dat er extra nadruk gelegd moet worden op het onderwerp participatie bij initiatieven. Om 
inwoners, ondernemers en instanties vroegtijdig mee te kunnen laten denken bij projecten en ze met eigen 
(ruimtelijke) initiatieven te laten komen om de openbare buitenruimte te verbeteren, is een positieve houding 
van medewerkers een belangrijke randvoorwaarde. Zeker gezien vanuit de nieuwe Omgevingswet die per 1 
januari 2021 ingaat. Investeren in tijd en capaciteit aan de voorzijde van een project en /of initiatief kan een 
positief effect hebben zowel op het uitvoeringsproces als op het uiteindelijk resultaat. 
 
Aandacht voor duurzame inzetbaarheid bij Dagelijks Onderhoud  
De stijging van de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de buitendienst van team Dagelijks Onderhoud 
heeft gevolgen voor de fysieke belastbaarheid. Deze medewerkers kunnen o.a. door aanpassingen in het 
(uitvoerend) takenpakket langer inzetbaar blijven.  
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Ontwikkelingen VTH domein 
Bij de verdere uitwerking van de nieuwe Omgevingswet , de kwaliteitscriteria 2.1 en de Wet private 
kwaliteitsborging zijn drie zaken van belang: 
1. De nieuwe Omgevingswet laat vermoedelijk een verschuiving zien van vergunningverlening 

naar toezicht en handhaving en dus ook een verschuiving van personeel.  

2. Afhankelijk van nog te maken keuzes in de concretiseringsslag kan de implementatie van de 

Omgevingswet mogelijk meer kosten met zich meebrengen. 

3. De uitwerking van de kwaliteitscriteria 2.1 en de wet private kwaliteitsborging zullen ook 

gevolgen hebben voor het personeelsbestand (meer handhaving en soms uitbesteding van 

werk). Omdat er meer taken "in de markt" belegd gaan worden (o.a. op grond van de wet private 

kwaliteitsborging) mag worden verwacht dat uiteindelijk met minder personeel kan worden gewerkt voor 

de WABO taken. 

Hoe deze twee zaken uitpakken is op dit moment nog niet te zeggen. 
 
Wat mag het kosten? 

Programma Buurt 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2018 

Begroting na 
wijziging 2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Structurele lasten -6.267 -6.767 -6.833 -6.833 -6.833 -6.833 

Structurele baten 6.269 6.767 6.833 6.833 6.833 6.833 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo structureel 2 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten -239 -50 0 0 0 0 

Incidentele baten 308 50 0 0 0 0 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo incidenteel 69 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 71 0 0 0 0 0 

 
Verschillen analyse 
Structurele lasten 
Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door: 

 Salarisontwikkeling waaronder CAO € 147.000 (nadeel).  

 Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Buurt betekent dit € 14.800 (voordeel). 

 Bezuiniging; doorbelasting vanuit de staf, € 66.500 (voordeel). 
 
Incidentele lasten 
De incidentele lasten in 2019 hebben betrekking op de eenmalige middelen voor de verkeersadviseur. 
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Algemene dekkingsmiddelen 
 
Voorschriften BBV 
Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: 

 Dividend; 

 Saldo financieringsfunctie; 

 Overige algemene dekkingsmiddelen. 
 
De algemene dekkingsmiddelen bestonden in de rekening nog uit de bijdragen van de Duo+ gemeenten. Deze 
zijn thans in de programma’s opgenomen. Daarnaast geldt dat Duo+ geen dividend ontvangt en zich zelf niet 
financiert. Hierdoor is ook geen sprake van een saldo van de financieringsfunctie. 
  

Programma algemene dekkings-middelen 
Bedragen x € 1.000 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Dividend nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Saldo financieringsfunctie nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Onvoorziene middelen nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Vpb nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Overige  nvt  nvt  nvt  nvt  nvt  

Saldo van baten en lasten nvt nvt nvt nvt nvt 

 
Onvoorziene middelen 
Duo+ heeft in de begroting geen middelen beschikbaar om onvoorziene uitgaven te dekken. Dit maakt dat als 
zich onvoorziene uitgaven voordoen, deze worden doorbelast aan de drie DUO-gemeenten. 
 
Vennootschapsbelasting (Vpb) 
Voor een toelichting op de vennootschapsbelasting (vpb) verwijzen wij naar paragraaf Bedrijfsvoering. 
 
Verschillen analyse 
Structurele en incidentele baten 
De bijdrage van de drie DUO-gemeenten is aangemerkt als zijnde specifieke uitkering. Dit maakt dat Duo+ geen 
algemene dekkingsmiddelen heeft. 
 
Overhead 
Alle budgetten van het programma Staf en het programma Bedrijfsvoering hebben volledig betrekking op 
overhead. Daarnaast behoren ook de budgetten voor de teamleiders, managers en bijbehorende ondersteuning 
op de programma’s Buurt en Burger tot overhead. In de tabel die hierna volgt zijn de budgetten voor overhead 
in beeld gebracht. 
 

Overhead (bedragen  x€ 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 

Staf -1.058 -873 -873 -873 -873 

Bedrijfsvoering -15.289 -15.084 -15.084 -15.084 -15.084 

Burger -438 -446 -446 -446 -446 

Buurt -472 -480 -480 -480 -480 

Totaal -17.256 -16.883 -16.883 -16.883 -16.883 
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Paragrafen 
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het samenwerkingsverband verplicht een paragraaf 
weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening op te stellen. Deze paragraaf moet 
tenminste bevatten: 

 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;  

 een inventarisatie van de risico’s; 

 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 
 

Naast deze onderwerpen moet in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag conform het BBV ook 
de volgende verplichte kengetallen worden opgenomen: 

 netto schuldquote; 

 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 solvabiliteitsratio;  

 grondexploitatie (niet van toepassing); 

 structurele exploitatieruimte en  

 belastingcapaciteit (niet van toepassing). 
 
Momenteel zijn voor deze kengetallen geen landelijke normen vastgesteld. Als er landelijke normering komt, zal 
de toezichthouder zich daarbij aansluiten.  
 
Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's  
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder dat 
direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang dat er een inventarisatie 
plaatsvindt van de risico's. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening vindt een inventarisatie van die 
risico’s plaats en geven we de maatregelen aan om de risico's te beheersen. Op basis hiervan kan tweemaal per 
jaar de benodigde risicodekking worden bepaald, die wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de 
zogenaamde weerstandscapaciteit. Vooralsnog zijn hier geen middelen voor beschikbaar, dus het risico komt 
uiteindelijk terecht bij de deelnemende gemeenten.  

 Risico’s  
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke gebeurtenissen die 
een nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Deze dienen beheerst te worden, 
dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van de kans), mitigeren of overdragen (verlagen 
van de impact). 

 Risicomanagement  
Risicomanagement is er op gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de 
bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, verzekeringen of 
voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van specifieke beheersmaatregelen 
en gekwantificeerd. 

 Weerstandscapaciteit  
Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af te dekken. 
Deze zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de eigenaarsrol die de 
deelnemende gemeenten vervullen. Binnen is het eventuele exploitatiesaldo onderdeel van de 
weerstandscapaciteit. Vooralsnog worden kostendekkende exploitaties opgesteld en is er geen 
weerstandscapaciteit binnen Duo+. 

 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de beschikbare 
risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 

 
Inventarisatie van risico's  
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd. Op basis van die 
informatie hebben we de risico’s gekwantificeerd. 
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Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de impact zeer 
groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De thans in beeld zijnde risico’s zijn in 
onderstaande tabel opgenomen. 
 

Nr. Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore 
(x 1.000) 

1 

Drie gemeentebesturen kunnen in 
de toekomst verschillende inzichten 
of belangen hebben die de Duo+-
organisatie kunnen beïnvloeden en 
daarmee effect kunnen hebben op 
de drie K’s.  

groot zeer groot 

Harmonisatie op alle 
uitvoeringsonderdelen. De 
bedrijfsprocessen van de vier 
organisaties uniformeren. 
Mogelijkheden harmonisatie 
maken deel uit van het 
herijkingsproces.  

450 

2 

Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in 
verband met moeilijk vervulbare 
vacatures. 

groot groot 

Gerichte (advertentie)aanpak, 
profileren als aantrekkelijke 
werkgever. 

225 

3 

De dienstverlening kan onder druk 
komen als gevolg van mismatch 
tussen mensen en werk. 

groot gemiddeld 

Planmatig inzetten op 
talentontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid. 

105 

Totale risicoscore 2020 780 

 
De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van circa € 780.000. Duo+ zelf heeft nagenoeg geen 
weerstandsvermogen. Dit betekent dat als deze risico’s zich voordoen een beroep gedaan zal worden op de Duo+ 
gemeenten. De gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico’s. 
 
  

Kans 
Categorie 

Klasse 
(%) 

Gemiddelde 
(%) 

Impact 
Categorie 

Klasse 
(x € 1.000) 

 

Gemiddelde 
(x € 1.000) 

zeer klein 0 - 10 5 zeer klein   

klein 10 - 30 20 klein 0 - 100 50 

gemiddeld 30 - 50 40 gemiddeld 100 - 250 175 

groot 50 - 70 60 groot 250 -  500 375 

zeer groot 70 - 90 80 zeer groot 500 - 1.000 750 

   enorm > 1.000 1.500 
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Ratio’s kengetallen 
De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bevat op basis van nieuwe verantwoordingsregels vanaf 
heden vijf financiële kengetallen. 
 

Kengetallen Landelijke norm Rekening  
2018 

  

Begroting  
2019 

primitief 

Begroting  
2020 

primitief 
Minste 
risico 

Gemiddeld 
risico 

Meeste 
risico 

Netto Schuldquote <90% 90%-130% >130% 8% nvt nvt 

Netto Schuldquote 
gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

<90% 90%-130% >130% -5% nvt nvt 

Solvabiliteitsratio >50% 20%-50% <20% -5% nvt nvt 

Grondexploitatie <20% 20-35% >35% -5% nvt nvt 

Structurele exploitatieruimte >0,6% 0%-0,6% 0% 25% 0 0 

Belastingcapaciteit <95% 95%-105% >105% nvt nvt nvt 

 
Netto Schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen 
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie. 
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Duo+ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder 
de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen 
vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de 
bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
 
Structurele exploitatieruimte 
De indicator ‘structurele exploitatieruimte’ geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten min 
structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in hoeverre Duo+ in staat is om 
structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een score hoger dan 0,6% als 'voldoende', een score tussen 
0 en 0,6% als 'matig' en een score van 0% als 'onvoldoende'. De structurele begrotingsexploitatieruimte van Duo+ 
is 0%. 
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Paragraaf Financiering 
 
Algemeen 
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op de publieke 
taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid en zorgvuldigheid, wordt 
gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide 
middelen. Duo+ verplicht om een overschot aan liquide middelen (groter dan € 250.000) uit te zetten bij het Rijk 
door middel van schatkistbankieren. 
 
Liquiditeitsprognose  
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de bevoorschotting 
voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te dekken en 
liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de inkomende en uitgaande 
geldstromen wordt de financieringsbehoefte in 2020 gedekt en zijn er geen rentekosten gemaakt. 
 
Administratieve organisatie en interne controle  
Omdat Duo+ niet actief is op de geld- en kapitaalmarkt is er geen treasurystatuut voor Duo+ zelf. Voor de 
afzonderlijke gemeenten is deze er uiteraard wel.  
 
Risicobeheer & kasgeldlimiet 
Omdat Duo+ geen financiële middelen leent, zijn deze onderwerpen niet van toepassing op Duo+. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering  
 
Ontwikkelingen Duo+  
Het jaar 2020 staat in het teken van de verder uitwerking van de gemaakte afspraken in de 
Dienstverleningsovereenkomsten en de overige uitkomsten uit het herijkingsproces. 
 
Integrale advisering 
De integrale advisering over alle thema’s van bedrijfsvoering wordt in 2020 stevig ter hand genomen. Daarbij 
gaat het niet alleen om het integraal adviseren, maar ook om het vormgeven van de integrale afhankelijkheden. 
Verder wordt ook nadere invulling gegeven aan de integrale control op de zogeheten PIJOFACH-taken waaronder 
alle werkzaamheden van Bedrijfsvoering vallen. 
 
Hrm  
Eigen formatie 
Wij verwachten dat de loonkosten voor de huidige vaste formatie naar verwachting stijgen als gevolg van 
stijgende pensioenpremies en cao-ontwikkelingen. Thans is in deze begroting uitgegaan van een stijging van 1,9% 
maar deze kan - afhankelijk van de CAO-ontwikkelingen - hoger uitpakken. 
 
Mens en arbeid 
De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de benodigde competenties van medewerkers veranderen 
hierdoor ook. Hierdoor krijgen wij te maken met de situatie dat medewerkers getraind moeten worden en in 
voorkomende gevallende in mobiliteitsoplossingen moet worden voorzien. 
Daarnaast hebben gemeenten op grond van de Quotumwet een verantwoordelijkheid om mensen met een 
arbeidsbeperking te ondersteunen om aan het werk te komen. Hier liggen kansen in combinatie met het invullen 
van een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aandacht voor mobiliteit, talentmanagement en duurzame 
inzetbaarheid zijn bovendien middelen om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.  
  
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van 
werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt. 
 
Financiën 
Digitale P&C-documenten 
Binnen Duo+ is nog geen eigen begrotingsapp beschikbaar. Binnen de gemeenten zijn twee verschillende tools 
in gebruik. In 2021 volgt een evaluatie die we in 2020 gaan voorbereiden. 
 
Verder digitaliseren en optimaliseren administraties 
Het continue verbeteren en verder digitaliseren van de processen vereist ook in 2020 continue aandacht.  
 
Interne Dienstverlening  
In 2020 zal de nadruk liggen op het verder ontwikkelen en uitdragen van een huisvestingsvisie, aansluitend op 
de uitkomsten van de RI&E (2019) en passend bij de ICT-ontwikkelingen. In 2020 wordt ook invulling gegeven 
aan de wens van gezamenlijke inkoop. Contracten die gezamenlijk worden afgesloten bieden mogelijkheden tot 
efficiency en kostenbesparing. In 2019 is gestart met verbreding van de inzet van de Servicedesk, in 2020 krijgt 
dit een vervolg zodat de Servicedesk in de lijn van een "KCC-gedachte" ingezet kan worden voor de totale 
Bedrijfsvoering.   
 
Informatie en Automatisering (I&A) 
Er is een actieve vervangingsplanning conform de principes van het ideaalcomplex. Daar wordt invulling aan 
gegeven. Ook is er aandacht voor het toenemende gebruik van digitale informatie en eisen die archivering 
daaraan stelt. 
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Juridische Zaken 
In 2020 wordt invulling gegeven aan het ontsluiten van strategische stuurinformatie die op basis van de 
afhandeling in het kader van bezwaar en beroep, maar ook van klachten, kan worden gegenereerd. 
 
Interne communicatie 
Deze vorm van communicatie betreft het verder bevorderen van de interne verbindingen en het delen van kennis 
en ontwikkelingen. Verder wordt in 2020 ook de arbeidsmarktcommunicatie op grond van nader te ontwikkelen 
personeelsbeleid vormgegeven. 
 
Inkoop 
De inkoopfunctie is binnen Duo+ ingericht. De Contactpersoon Inkopen stuurt de inkoopcontactgroep aan, die 

in samenwerking met Stichting Rijk de kwaliteit van inkoop en aanbesteding verbetert. Onderdeel daarvan is het 

duurzaam, circulair inkopen en inkopen met social return. Deze thema’s worden uitgediept in samenwerking met 

de Metropool Regio Amsterdam die op deze gebieden al actief is.  
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Financiële begroting 
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Overzicht van baten en lasten en toelichting 
Baten en lasten 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2018 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Structurele lasten -26.054 -27.191 -27.485 -27.485 -27.485 -27.485 

Structurele baten 25.988 27.191 27.485 27.485 27.485 27.485 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo structureel -66 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten -2.991 -859 -57 -10 0 0 

Incidentele baten 2.435 341 57 10 0 0 

Toevoegingen aan reserves  -216 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 996 518 0 0 0 0 

Saldo incidenteel 224 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 158 0 0 0 0 0 

 
Voor een toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s.  
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Baten en lasten 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2018 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Lasten en baten 

Lasten 

Stafbureau -91 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering -16.330 -15.824 -15.375 -15.375 -15.375 -15.375 

Burger -6209 -5.409 -5.334 -5.287 -5.277 -5.277 

Buurt -6506 -6.817 -6.833 -6.833 -6.833 -6.833 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal lasten -29.136 -28.050 -27.542 -27.495 -27.485 -27.485 

Baten 

Stafbureau 91 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering 15.700 15.376 15.375 15.375 15.375 15.375 

Burger 6146 5.339 5.334 5.287 5.277 5.277 

Buurt 6577 6.817 6.833 6.833 6.833 6.833 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal baten 28.514 27.532 27.542 27.495 27.485 27.485 

Saldo van baten en lasten -622 -518 0 0 0 0 

Verrekeningen met  reserves 

Dotaties 

Stafbureau 0 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering -185 0 0 0 0 0 

Burger -31 0 0 0 0 0 

Buurt 0 0 0 0 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal lasten -216 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen 

Stafbureau 0 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering 715 448 0 0 0 0 

Burger 281 70 0 0 0 0 

Buurt 0 0 0 0 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 

Totaal baten 996 518 0 0 0 0 

Saldo verrekening reserves 780 518 0 0 0 0 

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 

Geraamd resultaat 158 0 0 0 0 0 
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Uiteenzetting financiële positie 

 
Balans (geprognosticeerd) 

ACTIVA  
(Bedragen x € 1.000) 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

31-12 
2022 

31-12 
2023 

Vaste activa 689 1.121 1.574 2.032 2.500 2.500 

Vlottende activa 0 0 0 0 0 0 

Totale activa 689 1121 1.574 2.032 2.500 2.500 

 
PASSIVA 
(Bedragen x € 1.000) 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

31-12 
2022 

31-12 
2023 

Vaste passiva 689 1.121 1.574 2.032 2.500 2.500 

Vlottende passiva 0 0 0 0 0 0 

Totale passiva 689 1.121 1.574 2.032 2.500 2.500 

Geldleningen - -  -  -  -  -  

 
EMU-saldo  
In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-
saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar. 

 Nr  Omschrijving Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 
reserves (zie BBV, artikel 17c) 

        

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie -500 -500 -500 -500 

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van 
de exploitatie 

0 0 0 0 

4 Investeringen in (im-)materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd. 

567 572 593 250 

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese 
Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn 
verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij 
post 4 

0 0 0 0 

6 Desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa: Baten 
uit desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa 
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie 
verantwoord 

0 0 0 0 

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 
maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de 
exploitatie staan) 

0 0 0 0 

8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover 
transacties niet op exploitatie verantwoord 

0 0 0 0 

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze 
transacties met derden betreffen 

0 0 0 0 

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de 
onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen 
en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen 
onder één van bovenstaande posten 

0 0 0 0 

11 Verkoop van effecten: 

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)  nee nee nee nee 
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 Nr  Omschrijving Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de 
exploitatie? 

 n.v.t.  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Berekend EMU-saldo -67 -72 -93 250 

Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. reserves) -1.054 -1.044 -1.044 -1.044 

Er wordt geen overschrijding van het EMU-sado verwacht. 
 
Overzicht van incidentele en structurele baten en lasten  

Incidentele lasten en 
baten ( x € 1.000) 

Lasten 
2019 

Lasten 
2020 

Lasten 
2021 

Lasten 
2022 

Baten 
2019 

Baten 
2020 

Baten 
2021 

Baten 
2022 

Stafbureau: 

N.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal Stafbureau  0 0 0 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering: 

Acute problemen P&O 130 0 0 0 0 0 0 0 

Verbijzonderde interne 
controle 

29 0 0 0 0 0 0 0 

Project Slimmer 
Verbinden 

448 0 0 0 0 0 0 0 

Jubilea 23 0 0 0 0 0 0 0 

Bijdrage DUO-gemeenten 0 0 0 0 182 0 0 0 

Totaal Bedrijfsvoering  630 0 0 0 182 0 0 0 

Burger: 

Werkplan Sociaal Domein 70 0 0 0 0 0 0 0 

Specifieke proj. soc. 
domein Uithoorn 

109 57 10 0 0 0 0 0 

Specifieke bijdrage 
gemeente Uithoorn 

0 0 0 0 109 57 10 0 

Totaal Burger  179 57 10 0 109 57 10 0 

Buurt: 

Verkeersadviseur 
tijdelijke inhuur 

50 0 0 0 0 0 0 0 

Bijdrage DUO-gemeenten 0 0 0 0 50 0 0 0 

Totaal Buurt  50 0 0 0 50 0 0 0 

Totaal  859 57 10 0 341 57 10 0 

Reserves Dotaties Onttrekkingen 

Bestemmingsreserves: 

Reserve Bedrijfsvoering 0 0 0 0 448 0 0 0 

Reserve Burger/Buurt 0 0 0 0 70 0 0 0 

Totaal  Bestemmings-
reserves 

0 0 0 0 518 0 0 0 

 
Toelichting op baten en lasten  
Voor een toelichting op zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma verwijzen wij 
naar de programma’s Staf, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt. 
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Structureel evenwicht 
Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 
De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt: 

 Totaal van de lasten en baten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen 
af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen. 

 Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen. 
bij: de structurele verrekeningen met de reserves. Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en 
meerjarenraming. 

 
Deze begroting is in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor alle jaren is sprake van 
structureel evenwicht aangezien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De lasten worden 
gedekt uit de bijdrage van de DUO-gemeenten. Hetgeen hiervoor is gemeld maakt dat wij kunnen stellen dat in 
de jaren 2020 tot en met 2023 geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Kortom er is sprake 
van structureel begrotingsevenwicht. 
 
Reëel evenwicht 
Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme 
van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen kunnen we 
stellen dat de begroting reëel in evenwicht is. 
 
Alle ramingen zijn realistisch ingeschat en zijn in lijn met de realisatie over 2018 en de kaders zoals gesteld in 
deze begroting.  
 
Conclusies 

 Deze begroting is sluitend. 

 Deze begroting is alle jaren structureel in evenwicht. 

 Deze begroting is in reëel evenwicht.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Taakvelden  
Taakvelden  Percentage Bedrag 

0.1 Bestuur 0,2% 55 

0.2 Burgerzaken 2,6% 716 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0,0% 0 

0.4 Ondersteuning organisatie 62,4% 17.186 

0.5 Treasury 0,5% 138 

0.61 OZB woningen 0,0% 0 

0.62 OZB niet-woningen 0,0% 0 

0.64 Belastingen Overig 0,0% 0 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0,3% 83 

0.8 Overige baten en lasten 0,0% 0 

0.8 Overige baten en lasten 0,0% 0 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 0,3% 83 

1.2 Openbare orde en veiligheid 1,2% 330 

2.1 Verkeer en Vervoer 4,6% 1.267 

2.2 Parkeren 0,0% 0 

2.3 Recreatieve Havens 0,0% 0 

2.4 Economische Havens en waterwegen 0,2% 55 

2.5 Openbaar vervoer 0,0% 0 

3.1 Economische ontwikkeling 0,1% 28 

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 0,0% 0 

3.4 Economische promotie 0,0% 0 

4.1 Openbaar basisonderwijs 0,0% 0 

4.2 Onderwijshuisvesting 0,0% 0 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0,3% 83 

5.1 Sportbeleid en activering 0,0% 0 

5.2 Sportaccommodaties 1,0% 275 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0,0% 0 

5.4 Musea 0,0% 0 

5.6 Media 0,0% 0 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3,4% 936 

6.1 Samen kracht en burgerparticipatie 0,5% 138 

6.2 Wijkteams 2,8% 771 

6.3 Inkomensregelingen 4,9% 1.350 

6.4 Begeleide participatie 0,0% 0 

6.5 Arbeidsparticipatie 0,5% 138 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0,3% 83 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0,3% 83 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0,0% 0 

6.82 Geëscaleerde Zorg 18- 0,0% 0 

7.1 Volksgezondheid 0,2% 55 

7.2 Riolering 1,9% 523 

7.3 Afval 2,6% 716 

7.4 Milieubeheer 1,4% 386 

7.5 Begraafplaatsen 0,9% 248 

8.1 Ruimtelijke Ordening 0,4% 110 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1,1% 303 

8.3 Wonen en Bouwen 5,1% 1.405 

 Totaal 100% 27.542 
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Bijlage 2: Bestuurders 
Onderstaand een overzicht van de bestuurders van Duo+. 
 

Bestuurders Duo+ Bestuur Vanaf 

dhr. E Boog 
 

X 30-6-2015 

dhr. P.J. Heiliegers  
 

X 1-3-2018 

mevr. J. Langenacker  
 

X 19-12-2017 
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Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 
Bijdrage  DUO-gemeenten 
(Bedragen in € 1.000) 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Diemen 

Bedrijfsvoering -5.144 -5.142 -5.142 -5.142 -5.142 

Burger 0 0 0 0 0 

Buurt 0 0 0 0 0 

Totaal Diemen -5.144 -5.142 -5.142 -5.142 -5.142 

Ouder-Amstel 

Bedrijfsvoering -3.643 -3.642 -3.642 -3.642 -3.642 

Burger -1.876 -1.893 -1.889 -1.889 -1.889 

Buurt -2.153 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 

Totaal Ouder Amstel -7.671 -7.708 -7.705 -7.705 -7.705 

Uithoorn 

Bedrijfsvoering -6.360 -6.359 -6.359 -6.359 -6.359 

Burger -3.354 -3.384 -3.378 -3.378 -3.378 

Buurt -4.576 -4.620 -4.620 -4.620 -4.620 

Totaal Uithoorn -14.290 -14.363 -14.357 -14.357 -14.357 

Totaal bijdrage -27.105 -27.214 -27.204 -27.204 -27.204 

        

Afzonderlijke Facturen per (DUO-) 
gemeenten in (€ 1000) 

Begroting 
2019 na 
wijziging 

Begroting Begroting Begroting Begroting 

2020 2021 2022 2023 

Overige 

Bedrijfsvoering (Geo-basiskaarten) -50 -50 -50 -50 -50 

Totaal overige -50 -50 -50 -50 -50 

Ouder-Amstel 

Bedrijfsvoering (I&D , begrotingsapp) -72 -73 -73 -73 -73 

Burger  0 0 0 0 0 

Buurt (verkeersadviseur) -50 0 0 0 0 

Totaal Ouder Amstel -122 -73 -73 -73 -73 

Uithoorn 

Bedrijfsvoering (I&D) -107 -109 -109 -109 -109 

Burger (project sociaal domein) -179 -57 -10 0 0 

Buurt (detachering mw) -39 -39 -39 -39 -39 

Buurt -325 -205 -158 -148 -148 

Totaal afzonderlijke facturen -497 -328 -281 -271 -271 

        

Onttrekking aan reserves 
Begroting 
2019 na 
wijziging 

Begroting Begroting Begroting Begroting 

2020 2021 2022 2023 

Reserve Bedrijfsvoering -448 0 0 0 0 

Reserve Buurt en Burger -70 0 0 0 0 

Onttrekking aan reserves -518 0 0 0 0 

Totaal bijdragen -28.120 -27.542 -27.485 -27.475 -27.475 

Totaal van de exploitatie -28.050 -27.542 -27.485 -27.475 -27.475 

 
 



1 Jaarrekening 2018 Duo+ 

  

Jaarstukken 2018  
  

 
 

JAARSTUKKEN 2018 
(JAARVERSLAG EN JAARREKENING) 

 

 
 
 



  

Jaarstukken 2018: Inhoudsopgave  
 
 

2 

Inhoudsopgave 
 

Leeswijzer .................................................................................................................................... 3 

Inleiding ....................................................................................................................................... 5 

Jaarverslag ................................................................................................................................... 6 

Programma’s ................................................................................................................................ 7 

2.1  Programma Stafbureau ........................................................................................................... 7 

2.2  Programma Bedrijfsvoering ................................................................................................... 14 

2.3  Programma Burger ................................................................................................................ 17 

2.4  Programma Buurt .................................................................................................................. 21 

2.5  Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................ 24 

Paragrafen ................................................................................................................................. 25 

3.1  Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 25 

3.2  Financiering ........................................................................................................................... 29 

3.3  Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 30 

Jaarrekening .............................................................................................................................. 33 

Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................... 34 

Balans ................................................................................................................................................. 36 

Toelichting op de balans .................................................................................................................... 37 

Wet Normering Topinkomens ........................................................................................................... 43 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ......................................................................... 45 

Taakvelden ......................................................................................................................................... 46 



 

Jaarstukken 2018: Leeswijzer  
 
 

3 

Leeswijzer 
 
Voor u liggen de Jaarstukken 2018 Duo+. Deze bestaan uit het jaarverslag en een financiële 
jaarrekening. 
 
In de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee 
verbonden financiën. De verantwoording over het gevoerde beleid van de programma’s Buurt en 
Burger vindt plaats binnen de begrotingen van de DUO-gemeenten. 
 
De opzet van de jaarrekening is conform Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die 
van de begroting. De financiële overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er 
afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het minteken gebruikt als er een last 
(uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) 
gelezen. Hiermee volgen we de begroting 2018.  
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag bestaat uit: 
 De programmaverantwoording; 
 Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen; 
 De paragrafen. 
 
In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Wat willen we 
bereiken (Doelstelling) en Wat gaan we ervoor doen (Activiteiten) en Wat heeft het gekost, is in de 
programmaverantwoording verwerkt in een tabel. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt, 
wat we ervoor gedaan hebben en wat het heeft gekost. Naast de vragen wordt ook een toelichting 
gegeven op de investeringen.  
 
In het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen zijn de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van 
Duo+ toegelicht. 
 
In de paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten 
die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. 
 
Jaarrekening 
De jaarrekening bestaat uit: 
 Overzicht baten en laten; 
 De balans; 
 De toelichting. 
 
De jaarrekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma. 
De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd 
vermogen (passiva) van het samenwerkingsverband. 
Een minteken (-) in de jaarstukken geeft aan dat er geen toelichting nodig is. Daarnaast hebben wij het 
ook gebruikt om nullen te vervangen. 
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Financieel Resultaat Duo+ 
Het resultaat van Duo+ is € 158 K. Dit is als volgt verdeeld over de programma’s:  
 

DUO-gemeenten 
(bedragen x € 1.000) 

Resultaat Voorstel bestemming van het resultaat 

Kosten Staf Sociaal 
Domein 

Uit reserve/ 
budget 2019 

Terug te 
betalen 

Bedrijfsvoering -100 -11  0 111 0 

Burger 187 -11 -39  0 137 

Buurt 71 -11  0  0 60 

Totaal 158 -33 -39 111 197 

 
Voorstel bestemming restultaat 

 De nog te betalen kosten (€ 33.000) staf, waarmee rekening was gehouden in het budget van 2018 
en die in januari 2019 betaald zijn, te dekken uit het resultaat. 

 De resterende middelen (€ 39.000) met betrekking tot het werkplan sociaal domein te dekken uit 
het resultaat en beschikbaar te stellen in 2019 ter afronding van het werkplan sociaal domein. 

 In te stemmen met de overschrijding op het programma Bedrijfsvoering € 111.000 en deze in 2019 
te dekken uit de reserve Bedrijfsvoering en het voordeel van de kapitaallasten. 

 In te stemmen met de onderschrijding binnen de programma’s Buurt en Burger € 197.000 en deze  
terug te laten vloeien naar de DUO-gemeenten.  

 
Toelichting over- en onderschrijding per programma 
 De overschrijding binnen het programma Bedrijfsvoering wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door 

de noodzakelijke éénmalige extra afschrijving van de materiële activa. Dit was noodzakelijk om de 
restant boekwaarde van oude telefoons die niet meer ondersteund werden te verminderen. Ook 
is de boekwaarde van een aantal activa uit 2015 die buiten gebruik waren gesteld omdat deze geen 
toegevoegde waarde meer hadden voor de huidige dienstverlening. 

 De onderschrijding bij de afdeling Burger wordt veroorzaakt doordat een aantal moeilijk 
vervulbare vacatures niet ingevuld konden worden. Mede hierdoor is ook vertraging bij de 
uitvoering van het werkplan sociaal domein ontstaan. 

 De lagere lasten hebben betrekking op lagere lasten inhuur derden met betrekking tot een moeilijk 
vervulbare functie. Daarnaast waren er hogere baten door een vergoeding van het UWV en een 
bijdrage voor detachering van een medewerker vanuit Duo+. 

 
Toelichting lasten en baten bij de Staf en overzicht lasten en baten jaarrekening 
Als gevolg van het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften zijn de lasten van de staf niet 
via de baten doorbelast naar de overige programma’s. Door de lasten negatief te boeken binnen het 
programma staf en positief binnen de overige programma’s wordt de rekening niet cijfermatig 
opgeblazen.  
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Inleiding  
 
In 2018 is Duo+ in zijn volgende fase van ontwikkeling gekomen waarbij de basis verder op orde 
gebracht is. Door de middelen die verkregen zijn voor het terugdringen van het ziekteverzuim is dit 
teruggebracht tot een normaal ziekteverzuimpercentage. Dit is ten opzichte van het voorgaande jaar 
een belangrijke stap geweest binnen Duo+.  
Onderstaand in het kort een opsomming van de belangrijkste zaken die gerealiseerd zijn in 2018:  

 Management  
In 2018 is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de aansturing van Duo+. Het aantal 
afdelingshoofden is teruggebracht van drie naar twee afdelingshoofden.  

 Cultuur  
Door en voor de medewerkers van Duo+ is een ontmoetingsdag opgezet in 2018 en uitgevoerd 
in 2019 waarbij alle DUO-gemeenten betrokken zijn.  

 Informatiebeveiliging  
Om de informatieveiligheid goed te kunnen positioneren in de Duo+ organisatie zijn door de 
gehele organisatie heen opleidingsdagen georganiseerd om op deze wijze de bewustwording 
rond privacy en informatiebeveiliging te bevorderen. 

 Basisapplicaties 
De basisapplicaties zijn dit jaar verder geoptimaliseerd nadat deze in 2017 waren 
geïmplementeerd. Hiermee is een volgende stap gemaakt met het verder optimaliseren en 
harmoniseren van de processen.   

 P&C-producten, VIC-team en accountantscontroles  
De P&C-producten zijn geleverd en daarnaast zijn er wederom vier zeer intensieve 
accountantscontroles afgewikkeld. Vanuit de bestaande formatie van het team Financiën is 
een VIC-team gevormd. Het team Verbijzonderde Interne Controle vervult een belangrijke 
toetsende rol ter voorbereiding op de accountantscontrole.  

 Dienstverleningsovereenkomsten  
De dienstverleningsovereenkomsten zijn verder ontwikkeld in 2018 waarmee deze steeds 
meer een goede basis vormen om vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer tot goede 
afspraken te komen over de uit te voeren werkzaamheden en de kwaliteit hiervan. 

 Slimmer Verbinden 
In 2018 lag de nadruk op het harmoniseren en uitfaseren van de kleinere softwarepakketten 
en het harmoniseren van de werkplekken waardoor locatieonafhankelijk werken voor 
iedereen mogelijk werd. Het aantal van circa 930 applicaties is teruggebracht naar circa 270, 
wat de beheerlast aanzienlijk heeft teruggebracht. Ook alle 700 werkplekken zijn inmiddels 
nagenoeg geharmoniseerd en gemoderniseerd. De verdere afronding van het project zal in 
2019 plaatsvinden. 

 Werkplan Sociaal domein 
Voor de transformatie Sociaal Domein is uitvoering gegeven aan het Werkplan Door-
ontwikkeling Sociaal Domein 2016-2018. Hiermee is deels invulling gegeven aan de 
afzonderlijke afspraken met de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. 

 Assetmanagement 
Het assetmanagement is verder opgetuigd voor de twee DUO-gemeenten Uithoorn en Ouder-
Amstel. Hiermee is een belangrijk sturingsmiddel verkregen. 

 Predicaat adequaat 
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is het oordeel van de Provincie Noord-
Holland voor de uitvoering va de VTH-taken van redelijk adequaat naar adequaat 
opgewaardeerd. 
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Programma’s 
2.1  Programma Stafbureau 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Aansturen en doorontwikkeling 
organisatie 

Nadat 2017 in het teken heeft gestaan van de basis op orde 
krijgen, was 2018 het jaar van de doorontwikkeling van 
Duo+. De focus van deze doorontwikkeling heeft 
voornamelijk gelegen bij de herijking: de doorontwikkeling 
van de samenwerking tussen de vier DUO-organisaties. De 
herijking heeft een groot beslag gelegd op de capaciteit 
binnen het Duo+, en ook het Stafbureau. Daarmee is een 
aantal interne doorontwikkelingen vertraagd. Deze zaken 
worden zodra de kaders uit de herijking duidelijk zijn, 
verder opgepakt.  

Begroting 
2018 blz. 8 

Concern control In 2018 is gestart met het werken met DVO’s: een nieuwe 
werkwijze, zowel voor de opdrachtgevers als -nemer. 
Leerpunten uit het afgelopen jaar worden meegenomen in 
de herijking (en bij het overeenkomen van de nieuwe 
DVO’s).  
 
In 2018 is de taakstelling in de begroting gerealiseerd. 
Inmiddels is de taakstelling onderdeel van de 
herijkingsdiscussie. Los van de financiële taakstelling zijn 
het afgelopen jaar diverse efficiencyvoordelen behaald. 

Begroting 
2018 blz. 8 

Bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen 

Met de komst van een directieadviseur binnen Duo+ is in 
2018 verder gewerkt aan het borgen van de bestuurlijke 
besluitvorming binnen Duo+.  
Inmiddels is functie van directieadviseur binnen Duo+ 
structureel opgenomen in de begroting, de 
doorontwikkeling van bestuurlijk 
besluitvormingsprocessen wordt komend jaar verder 
opgepakt. 

Begroting 
2018 blz. 8 

Informatieveiligheid  
 
(zie verder onder kwaliteit) 

De informatieveiligheidsorganisatie optimaliseert een 
samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging 
van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid 
van de informatie. Risicoanalyse, oog voor de 
bedrijfsvoering en in achtneming van de wettelijke 
voorschriften zijn daarbij de sleutelbegrippen. 

Begroting 
2018 blz. 8 

Opzetten inkoopfunctie 
 
(zie verder onder kwetsbaarheid) 

In samenwerking met de Stichting Rijk is een notitie 
geschreven waarin de uitgangspunten voor de 
inkoopfunctie in Duo+ en de DUO-gemeenten vastgelegd 
zijn. In de lijn komt het erop neer dat iedere organisatie 
een inkoopcontractgroep opricht. Daarin zijn de 
medewerkers vertegenwoordigd die in de lijn veelvuldig 
bezig zijn met inkoop en aanbesteding. In de 
inkoopcontactgroep worden het inkoopjaarplan 
besproken, ontwikkelingen t.a.v. het aanbestedingsbeleid, 
cases van aanbestedingen e.d. 
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

De verbijzonderde interne controle 
 
(zie verder onder kwaliteit) 

In 2018 is eerder gestart met de verbijzonderde interne 
controle dan in 2017. Desondanks is het toch lastig om de 
strakke planning aan te houden. De controles worden 
namelijk voor het overgrote deel gegevensgericht 
uitgevoerd. Dit betekent dat per proces veel waar-
nemingen gedaan moeten worden om te kunnen 
vaststellen of het gehele proces rechtmatig doorlopen is. 

 

Informatievoorziening  
 
(zie verder onder kwaliteit) 

In 2018 zijn binnen het project “stuurinformatie” grote 
stappen gezet in het ontsluiten van de informatie-
voorziening. Er zijn twee dashboards gemaakt, een voor 
geld en een voor mens. Het Dashboard geld genereert 
onder andere informatie over de budgetten, de 
facturenstroom en de crediteuren. Het dashboard mens 
geeft onder meer stuurinformatie over de formatie, het 
ziekteverzuim en de leeftijdsopbouw van de organisatie. 

 

Programma Slimmer Verbinden 
(zie verder onder kwaliteit) 

Het programma Slimmer Verbinden is in het leven 
geroepen om voor de vier DUO-organisaties de basis op 
orde te brengen wat betreft de harmonisatie van de 
processen en de modernisering van de 
ICT. Het programma kent een meerjarige aanpak en is 
gestart in 2017. 

 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
De verbijzonderde interne controle 
Het doel is om op termijn de processen zodanig in te richten dat overgegaan kan worden op de 
procesgerichte controles. Binnen het sociaal domein is hier al een aanzet toe gemaakt. Het betekent 
wel dat alle processen opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden om controles in te bouwen 
op de risicovolle handelingen binnen het proces. Deze controles worden dan tijdens het proces verricht 
door de proceseigenaren in plaats van achteraf door het team Verbijzonderde Interne Controle (Team 
VIC). Via deze wijze van controleren kunnen fouten eerder ontdekt worden in het proces en kan waar 
nodig ook het proces tijdig aangepast worden.  
 
In 2018 is ook gezocht naar een applicatie die de procesgerichte controles kan ondersteunen, echter 
nog zonder resultaat. In 2019 wordt in overleg met de accountant toegewerkt naar meer 
procesgerichte controles. De rechtmatigheidscontroles zijn in 2018 al veel beter en tijdiger verlopen 
dan in 2017. Dat komt ook omdat een kwaliteitsmedewerker ingezet is om de processen te reviewen 
voordat deze met de proceseigenaar besproken worden en voordat de uitkomsten van de controles 
voorgelegd worden aan de accountant. 
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Informatievoorziening  
De dashboards zijn fraai van vormgeving en voorzien het management en de teamleiders van de 
nodige stuurinformatie voor de genoemde onderwerpen. Ook wordt de informatie van de dashboards, 
die makkelijk toegankelijk zijn, steeds beter. Het project “stuurinformatie” is nog niet afgerond. Nu 
wordt nog gewerkt aan het ontsluiten van het dashboard “werk”. Dit dashboard gaat stuurinformatie 
leveren vanuit het zaaksysteem In Proces zoals de doorlooptijd van de zaken en de termijnen die aan 
de zaken gekoppeld zijn. Verder is het de bedoeling dat het aantal dashboarden op termijn verder 
uitgebreid gaat worden met informatie over klachten, kanaalsturing, meldingen e.d. 

 
 
Afhandeling van facturen 
De facturenafhandeling duurde in 2018 gemiddeld tussen de 25 en 29 dagen. Dat is lang als bedacht 
wordt dat de uiterste norm voor het afhandelen van facturen 30 dagen is. In de maand december 2018 
stonden nog 50 facturen open van langer dan 30 dagen. Daar zitten 22 facturen van 90 dagen en langer 
bij. Echter, de meeste van deze facturen zijn nog niet betaald als gevolg van een conflict met de 
leverancier. In de maand december 2018 is de afhandeling van de facturen ook enigszins vertraagd 
door een technisch probleem binnen het financieel systeem. In de onderstaande grafiek is het verloop 
van de afhandeling van de facturen weergegeven in gemiddelde afhandelingstijd. Opvallend in deze 
grafiek dat in de maanden februari en maart het gemiddeld aanzienlijk toenam. Dat is in de maanden 
daarna ingelopen.  
 

 
 
Tabel 1- gemiddelde afhandelingstijd van de facturen over 2018 per maand. 

Figuur 1- Dashboard Geld 
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Klachten  
De klachten die bij Duo+ binnenkomen op de dienstverlening en de bejegening worden geregistreerd. 
Deze klachten worden uitgesplitst in klachten t.a.v. de gemeente Ouder-Amstel en de klachten t.a.v. 
de gemeente Uithoorn. De afhandeling van de klachten verloopt verder via de afzonderlijke DUO-
gemeenten. 
 
Het aantal klachten in 2018 is 
ten opzichte van 2017 licht 
toegenomen tot 75. Ten 
aanzien van de gemeente 
Ouder-Amstel zijn in 2018 30 
klachten geregistreerd en 
voor de gemeente Uithoorn 
45. Van de klachten van de 
gemeente Ouder-Amstel zijn 
5 klachten geheel of 
gedeeltelijk gegrond 
verklaard en van de 
gemeente Uithoorn 0. 
Opvallend is dat veel klachten 
door een vorm van mediation 
afgehandeld worden. Voor de 
gemeente Ouder-Amstel zijn 
17 klachten informeel 
afgehandeld en voor de 
gemeente Uithoorn 30. In 
onderstaande grafiek zijn de 
klachten en de afhandeling 
daarvan in absolute getallen 
en relatieve getallen 
weergegeven.  
 
Informatiebeveiliging  
Nadat eind 2017 Duo+ en de 
DUO-gemeenten het 
strategische informatiebeleid en tactisch informatiebeleid hebben vastgesteld, is gestart met de 
daadwerkelijke uitvoering hiervan. Duo+ heeft samen met de DUO-gemeenten uitgesproken te 
voldoen aan de eisen die de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als 
basisnormenkader stelt. Daarnaast is afgesproken dat de gemaakte afspraken over de ENSIA-
verantwoording worden nagekomen. In 2018 heeft er een ENSIA zelfevaluatie plaatsgevonden, dit om 
een compleet beeld over de stand van zaken rondom informatiebeveiliging en de invoering van de BIG 
te krijgen. De score daarvan is nog niet bekend.  
 
Kwetsbaarheid 
Opzetten inkoopfunctie 
De werkzaamheden in 2018 hebben ertoe geleid dat er binnen alle DUO-organisaties een 
inkoopcontactgroep actief is. De inkoopcontactgroep wordt aangestuurd door een Contactpersoon 
Inkopen (CPI). Binnen Duo+ wordt een platform actief waarin de CPI’s van alle vier de organisaties 
zitting nemen. Binnen dat platform wordt o.a. het inkoopjaarplan besproken en vindt ook afstemming 
plaats. Het inkoopjaarplan wordt jaarlijks opgesteld door de Stichting Rijk. Het plan behelst alle 

gegrond ; 3; 
10%

ongegrond ; 3; 
10%

deels gegrond; 
2; 7%

informeel 
afgehandeld; 

17; 57%

ingetrokken ; 
1; 3%

nog niet 
bekend; 4; 13%

Duo+ t.b.v. gemeente Ouder-Amstel

gegrond

ongegrond

deels gegrond

informeel
afgehandeld

ingetrokken

nog niet bekend

gegrond; 0; 0%

ongegrond; 5; 
11%

deels gegrond; 
0; 0%

informeel 
afgehandeld; 

30; 67%

ingetrokken; 0; 
0%

nog niet 
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22%

Duo+ t.b.v. gemeente Uithoorn
gegrond

ongegrond

deels gegrond

informeel
afgehandeld

ingetrokken

nog niet bekend
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voorgenomen aanbestedingen van de vier organisaties in een dienstjaar. Stichting Rijk zal voor de 
gemeenten en Duo+ voornamelijk de Europese aanbestedingen, de nationaal openbare 
aanbestedingen en de wat complexere meervoudig 0nderhandse aanbestedingen begeleiden. De 
overige aanbestedingen worden in de lijn gedaan door de onderhavige 
budgethouders/proceseigenaren. Met het instellen van de inkoopcontactgroep zorgen we voor een 
tijdige signalering van problemen, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden en daarmee de kwaliteit van 
de inkoopfunctie binnen de DUO-organisaties omhoog gaat.  
 
In 2018 is ook een begin gemaakt met de zoektocht naar een contractbeheersysteem. Onderzocht 
wordt of binnen de beschikbare applicaties van Duo+ een contractbeheersysteem geïncorporeerd kan 
worden. Als dat niet lukt, zal naar een andere applicatie gezocht worden. Daarbij is wel in beeld dat de 
gemeente Uithoorn reeds beschikt over de applicatie Pactum, een applicatie die ook door de Stichting 
Rijk ondersteund wordt. Een goed contractbeheersysteem ondersteunt in het proces van inkoop en 
aanbesteding en bij een goed gebruik van een dergelijk systeem kunnen fouten, bijv. overschrijdingen 
van termijnen en drempelbedragen, bij inkoop en aanbesteding voorkomen worden. 
 
Kosten 
Programma Slimmer Verbinden 
Bij de eerste slag lag de nadruk op het afronden van de basisvoorzieningen van ICT en de aanbesteding 
van diverse grote softwarepakketten die in gebruik zijn in de primaire dienstverlening (Sociaal Domein, 
Burgerzaken, Beheer openbare ruimte etc.). In 2018 ging het vooral om het harmoniseren en 
uitfaseren van de kleinere softwarepakketten en het harmoniseren van de werkplekken waardoor 
locatieonafhankelijk werken voor iedereen mogelijk werd. Het aantal van circa 930 applicaties is 
teruggebracht naar circa 270, wat de beheerlast aanzienlijk heeft teruggebracht. Ook alle 700 
werkplekken zijn inmiddels geharmoniseerd en gemoderniseerd. Voor de in de grote 
bedrijfsapplicaties ingerichte processen, lag in 2018 de aandacht op optimalisatie en het borgen van 
deze processen. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voorgedaan? 
Inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming 
2018 was ook het jaar waarin de nieuwe privacy wet, de Algemene Verordening gegevensbescherming 
(AVG) is ingegaan. Dit is één van de meest zichtbare veranderingen van het afgelopen jaar geweest op 
basis van nieuwe wet- en regelgeving. De AVG verplicht de DUO-organisaties ‘technische en 
organisatorische maatregelen’ ter bescherming van al de persoonsgegevens waarover de DUO-
organisaties beschikken toe te passen. Kortom, de noodzaak om de informatiehuishouding op orde te 
hebben, is bij wet vastgelegd.  
 
Samen met de inmiddels aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG) is begonnen om alle 
afdelingen van de DUO-organisaties een verplichte voorlichting te laten volgen. Hierin zijn de basis 
principes van de AVG toegelicht maar ook zaken rond informatie beveiliging en clean desk policy.  
 
In 2018 zijn er in Duo+ in totaal 11 meldingen gedaan van veiligheidsincidenten waarbij mogelijk 
persoonsgegevens zijn betrokken. Deze meldingen zijn nader onderzocht en bij zes hiervan was er 
daadwerkelijk sprake van een zogenaamd datalek waarbij inwoners daadwerkelijk in hun privacy zijn 
geschaad. In deze gevallen is er, conform wettelijke verplichting, melding gedaan bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
In de loop van 2018 is een duidelijke stijging in het aantal meldingen te zien, die te verklaren is door 
de toenemende aandacht voor informatieveiligheid en de procedure rondom beveiligingsincidenten 
en datalekken. Bij iedere melding wordt samen met de betreffende afdeling gekeken naar mogelijke 
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aanpassingen in procedures en/of werkwijzen om herhaling te voorkomen. Daarnaast is in alle gevallen 
door de betrokken afdelingen zelf contact gezocht met de betrokken om hen te informeren over het 
datalek en excuses aan te bieden.  
 
Ziekteverzuim 
Begin 2018 was het ziekteverzuim binnen Duo+ hoog opgelopen. De organisatie zat gemiddeld op meer 
dan 10% met uitlopers binnen een paar teams naar ongeveer 20%. Dit hoge ziekteverzuim was voor 
een belangrijk deel het gevolg van de hoge werkdruk. Duo+ beschikt namelijk niet over voldoende 
budgetten om de vervanging bij ziekte of het inhuren bij moeilijk in te vullen vacatures op te kunnen 
vangen. Ook zag Duo+ zich geconfronteerd met een aantal langdurig zieken die meegekomen zijn bij 
de vorming Duo+. Om het hoge ziekteverzuim binnen Duo+ een halt toe te roepen hebben de DUO-
gemeenten extra budget beschikbaar gesteld. Deze extra gelden zijn benut voor inhuur bij ziekte en 
bij vacatures die moeilijk vervulbaar zijn. Ook is er een oplossing gevonden voor een aantal langdurig 
zieken. Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het ziekteverzuim van Duo+ in de loop van 2018 
enorm gedaald is. In de maand december 2018 was het ziekteverzuim binnen Duo+ teruggebracht naar 
4,5 %. In de grafiek is het verloop van het ziekteverzuim in 2018 per maand weergegeven.  
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Wat heeft het gekost? 
Stafbureau 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting  
2018 

primitief 

Wijzigingen 
2018 

Begroting  
2018 

na 
wijziging 

Rekening 
2018 

Resultaat  
2018 

Structurele lasten 0 -879 787 -92 -91 1 

Structurele baten 0 879 -879 0 0 0 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo structureel 0 0 -92 -92 -91 1 

Incidentele lasten -142 -465 465 0 0 0 

Incidentele baten 142 465 -373 92 91 -1 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo incidenteel 0 0 92 92 91 -1 

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

 
Toelichting op het resultaat 2018 
Als gevolg van het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften is het saldo van de lasten 
(€ 939.052) van de staf niet via de baten doorbelast naar de overige programma’s, maar negatief via de 
lasten. Door deze lasten negatief te boeken binnen het programma staf en positief binnen de overige 
programma’s wordt de rekening niet cijfermatig opgeblazen. 
 
De post ‘incidentele baten’ heeft betrekking op de detachering vanuit Duo+ aan een andere gemeente. 
Deze worden vervolgens intern verdeeld naar de betreffende programma’s. 
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2.2  Programma Bedrijfsvoering 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Harmoniseren financiële administratie  In 2018 zijn alle financiële administraties 

ondergebracht in het financiële pakket Key2financiën. 

Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verder 

harmoniseren en optimaliseren van de 

(financiële)processen.  

Begroting 

2018 blz. 10 

Doorontwikkeling websites  In het kader van de doorontwikkeling van de 

gemeentelijke websites is er in 2018 voor gezorgd dat 

steeds meer diensten digitaal afgenomen kunnen 

worden en dat informatie steeds gemakkelijker 

vindbaar is.  

Begroting 

2018 blz. 10 

Administratie van ingeleende externe 

arbeidscapaciteit op orde 

Binnen de financiële administratie is de inhuur van 

derden afzonderlijk verantwoord. Daarnaast is het bij 

de aanvraag van inhuur verplicht om de onderliggende 

contracten als bijlage toe te voegen. De verbijzonderde 

interne controle toetst op basis van de inkoop en 

aanbesteding regels.  

Begroting 

2018 blz. 10 

De Servicedesk heeft in 2018 bereikt dat 

ruim 10% meer calls binnen 5 minuten 

kunnen worden opgelost door de 1e 

lijns ondersteuning bij team ID  

Door intensieve samenwerking met het team I&A, het 

vastleggen van werkafspraken en 

verantwoordelijkheden in een intern DVO is hier een 

enorme verbetering ontstaan. Medewerkers zijn 

efficiënter aan het werk, mede door intensieve 

afstemming en opleidingen. Deze verbeteringen 

hebben er zelfs toe geleid dat uitbreiding van de 

dienstverlening aan P&O mogelijk wordt. 

Begroting 

2018 blz. 10 

Doorontwikkeling monitoring en sturing In 2018 is een dashboard beschikbaar gesteld waarbij 

zowel de personele gegevens (werk) als financiële 

budgetten (middelen) zijn opgenomen. Op deze wijze 

hebben budgethouders continu goed inzicht in 

afwijkingen/voortgang. In 2019 zal dit nog verder 

ontwikkeld worden door het dashboard uit te breiden 

met de voortgang vanuit het zaaksysteem.  

Begroting 

2018 blz. 10 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
Doordat alle administraties ondergebracht zijn binnen één financieel pakket zijn de financiële 
processen geharmoniseerd en ontsloten via een dashboard. Hiermee is de inzichtelijkheid sterk 
verbeterd en daarmee ook de mogelijkheid tot (bij)sturen. 
 
Doordat er gezamenlijk is ingekocht zijn er verbeteringen in de dienstverlening ontstaan, voor 
hetzelfde geld, denk aan de koffie, sanitaire voorzieningen en BHV-samenwerking. 
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Kwetsbaarheid  
De afname van kwetsbaarheid binnen Duo+ als uitvoeringsorganisatie binnen de samenwerking 
draagt ertoe bij dat de kwetsbaarheid van de gemeenten verminderd. Dit komt tot uitdrukking in het 
terugdringen van het ziekteverzuim in 2018, maar bijvoorbeeld ook in het meer systematisch werken 
in gedeelde automatiseringssystemen. Verder draagt aan het afnemen van kwetsbaarheid bij dat 
steeds meer processen beschreven zijn en in systemen en werkwijzen zijn ingevoerd.  
  
Ook het werk maken van het samenbrengen van het functioneel applicatiebeheer binnen het team 
I&A van de afdelingsapplicaties heeft bijgedragen aan het in toenemende mate minder vatbaar zijn 
voor kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering. Daarnaast is met de komst van het dashboard een 
belangrijke stap gezet in het beschikbaar stellen van realtime management- en sturingsinformatie. 
Als gevolg hiervan is het management van Duo+ beter in staat actief risicomanagement te voeren 
wat leidt tot een verdere kwetsbaarheidsreductie. Al dit soort maatregelen, waaraan Duo+ ook de 
komende jaren blijft werken om te verbeten, dragen bij aan het vergroten van de mogelijkheden tot 
onderlinge vervanging en het meer in control zijn.  
 
Kosten 

Het terugbrengen van het aantal applicaties heeft er ook voor gezorgd dat de materiële kosten voor 
ICT zijn verlaagd. Daarnaast is vanuit de bestaande formatie van het team Financiën een VIC-team 
gevormd, die een belangrijke toetsende rol vormt ter voorbereiding op de accountantscontrole. 
    
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voorgedaan? 
De ontwikkelingen binnen Bedrijfsvoering hebben voornamelijk in het teken gestaan van de verdere 
harmonisatie en de optimalisatie van de diverse applicaties. Daarnaast is gewerkt aan de met de DUO-
gemeenten afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Deze zijn periodiek beoordeeld en 
waar mogelijk op bijgestuurd. 
 
Wat heeft het gekost? 

Bedrijfsvoering 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting  
2018 

primitief 

Wijzigingen 
2018 

Begroting  
2018 

na wijziging 

Rekening 
2018 

Resultaat  
2018 

Structurele lasten -14.280 -14.004 -334 -14.338 -14.654 -316 

Structurele baten 14.224 14.004 334 14.338 14.494 156 

Toevoegingen aan reserves  0  0  0  0  0  0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  0  0  0  0  

Saldo structureel -56 0 0 0 -160 -160 

Slimmer verbinden     -1.055 -1.055 -530 525 

overige Incidentele lasten -1.968 -343 -921 -1.264 -1.146 118 

overige Incidentele baten 988 343 921 1.264 1.206 -58 

Toevoegingen aan reserves  0 0  -185 -185 -185 0 

Onttrekkingen aan reserves 980 0  1.240 1.240 715 -525 

Saldo incidenteel 0 0 0 0 60 60 

Saldo van baten en lasten -56 0 0 0 -100 -100 
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Toelichting op het resultaat 2018 
De hogere last wordt voornamelijk veroorzaakt door extra afschrijving op de materiële activa. Dit was 
noodzakelijk om de restant boekwaarde van oude telefoons die niet meer ondersteund werden te 
verminderen. Ook is de boekwaarde van een aantal activa uit 2015 die buiten gebruik waren gesteld 
omdat deze geen toegevoegde waarde meer hadden voor de huidige dienstverlening.  
 
Daarnaast zijn in 2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor het terugdringen van het 
ziekteverzuim en een aantal acute problemen. Deze middelen zijn volledig uitgegeven en hebben er 
ook toe geleid dat het ziekteverzuim teruggebracht is op een normaal niveau.  
 
De hogere baten hebben betrekking op de inkomsten van werkzaamheden Geo-informatie, hogere 
ziekte-uitkering UWV en een vergoeding voor de kosten van Citymarketing. 
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2.3  Programma Burger 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Werken volgens dienstverleningsvisie; 

monitoren van resultaten en sturen op 

vastgestelde normen 

In 2018 is gewerkt conform de in de DVO 

Dienstverlening opgenomen KPI’s en is hierop 

gestuurd door monitoring van de afwijkingen en het 

nemen van maatregelen. Er is verder adequaat 

gereageerd op een aantal ontvangen meldingen van 

burgers met betrekking tot de door hen ondervonden 

kwaliteit van de dienstverlening. 

Begroting 

2018 blz. 13 

Digitalisering producten en diensten 

burgerzaken 

Doordat in 2018 door technische oorzaken de 

implementatie van de Burgerzaken applicatie nog niet 

helemaal is afgerond, heeft de voorgenomen 

digitalisering van producten en diensten nog niet 

helemaal kunnen plaatsvinden. Wel zijn de 

basisprocessen aan de balie geheel geharmoniseerd 

en worden daardoor efficiënter uitgevoerd. 

Begroting 

2018 blz. 13 

Doorontwikkeling KCC  In 2018 heeft het KCC ervoor gezorgd dat in ieder 

geval het bereikte niveau van dienstverlening op peil 

is gebleven en waar mogelijk uitgebreid, bijvoorbeeld 

door het meer afhandelen van producten van 

Burgerzaken. 

Begroting 

2018 blz. 13 

Benchmark(en)  Het werkplan doorontwikkeling Sociaal Domein 2016-

2018 is geëvalueerd. In het werkplan staat als 

actiepunt een formatieonderzoek opgenomen. Naar 

aanleiding hiervan heeft Duo+ aan Berenschot 

gevraagd een onderzoek te doen naar de omvang van 

de formatie binnen het Sociaal Domein in verhouding 

tot andere gemeenten (totaal 240 gemeenten 

hebben aan deze benchmark meegedaan). De 

resultaten van de evaluatie van het werkplan en de 

onderzoeksresultaten worden Q1 2019 met de 

opdrachtgevers Duo+ besproken. 

 

Daarnaast zijn zowel OA als UITH inmiddels 

aangesloten bij de Benchmark Werk & Inkomen van 

Divosa. UITH neemt ook deel aan de benchmark 

Armoede & Schulden van Divosa. 

Gemeentelijke informatie over het Sociaal Domein 

staat ook opgenomen op de website (dashboard) 

waar staat je gemeente. Via deze monitor zijn per 

gemeente gegevens beschikbaar, ook over het 

gebruik van voorzieningen binnen het Sociaal 

Domein. De monitor kan gebruikt worden om 

gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te 

vergelijken. 

 

 

Begroting 

2018 blz. 13 
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Contractbeheer Jeugd Het contractbeheer Wmo, de Jeugdwet en PW is in 

2018 voor OA en UITH door de uitvoeringsorganisatie 

Duo+ uitgevoerd. Of Duo+ het contractbeheer blijft 

uitvoeren, is een vraagstuk dat in de evaluatie 

Werkplan Doorontwikkeling Sociaal Domein 2016-

2018 staat opgenomen.  

Begroting 

2018 blz. 13 

Jeugdhulp inkoop Vanaf 1 januari 2018 zijn de nieuwe Inkoopregels van 

kracht. De nieuwe Inkoop Jeugdwet was opnieuw een 

grote wijziging in de (administratieve) uitvoering, 

maar de wijziging verloopt goed. De nieuwe Inkoop 

Jeugdwet is binnen het Sociaal Domein 

geïmplementeerd en de administratieve organisatie 

ingericht. Het project is afgerond. 

Hierbij een aantekening: omdat de budgetten 

Jeugdhulp onder spanning staan zijn in het tweede 

half jaar 2018 maatregelen genomen om de 

budgetten Jeugd beter onder controle te houden.  

Begroting 

2018 blz. 14 

Verder inregelen en ontwikkelen 

management en sturingsinformatie 

managementinformatie sociaal domein  

Het project heeft vertraging opgelopen. Op dit 

moment loopt een nader onderzoek hoe de monitor 

& sturingsinformatie beter opgezet en gefaciliteerd 

kan worden. Het project loopt door in 2019. Tot de 

monitor werkend is, wordt de sturingsinformatie per 

kwartaal (handmatig) aangeleverd bij de DUO-

gemeenten. 

Begroting 

2018 blz. 14 

Handhaving WMO en Jeugd In 2018 is uitvoering gegeven aan een 

handhavingsplan Sociaal Domein voor de PW. Er ligt 

een nieuw (concept)plan met een aanvulling voor de 

Wmo en Jeugdwet. Dit plan wordt Q1 2019 

voorgelegd aan de beleidsmedewerkers van de DUO-

gemeenten.  

Begroting 

2018 blz. 14 

Identiteitsfraude  Door capaciteitsproblemen als gevolg van langdurig 

ziekteverzuim heeft de aanpak van identiteitsfraude 

minder resultaat opgeleverd dan verwacht. Dit zal in 

2019 naar verwachting sterk kunnen verbeteren. 

Begroting 

2018 blz. 14 

 

Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
De doorontwikkeling van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen van de 
gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn is in 2018 verder ter hand genomen. Daarbij is gewerkt aan met 
name de telefonische bereikbaarheid, hierin zijn goede resultaten behaald. Daarnaast is veel aandacht 
gegeven aan het verbeteren en uitbreiden van de digitale dienstverlening. 
 
Binnen het Sociaal Domein is sprake van een integrale aanpak van hulpvragen, er wordt samengewerkt 
met verschillende partijen binnen en buiten de uitvoeringsorganisatie en bij een mix van interventies 
wordt bij complexe situaties gewerkt met één aanspreekpunt. 
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Kwetsbaarheid 
In 2018 is een groot deel van de werkprocessen binnen afdeling Burger geharmoniseerd door het 
operationeel worden van de nieuwe (voor beide gemeenten werkende) applicaties; de backoffice 
applicatie in het Sociaal Domein en de applicatie bij Burgerzaken. Binnen deze teams wordt dus met 
eenzelfde applicatie gewerkt waardoor medewerkers bijna volledig inzetbaar zijn voor beide 
opdrachtgevers.  
 
Doordat de informatievoorziening met betrekking tot beide gemeentes richting het klanten contact 
centrum (KCC) up to date is wordt ook daar gemeente-overstijgend gewerkt en zijn medewerkers 
onderling vervangbaar. 
 
Voor de Backoffice Sociaal Domein geldt daarnaast dat ook domein overstijgend gewerkt wordt. De 
onderlinge uitwisselbaarheid maakt dat de kwetsbaarheid verminderd wordt door de grotere mate 
van onderlinge versterking en grotere mate van onderlinge vervangbaarheid.  
 
Binnen de Frontoffice Sociaal Domein wordt nog niet gemeente overstijgend gewerkt, maar versterken 
medewerkers elkaar vooral door kennisdeling. In de cliëntbenadering is echter nog sprake van 
medewerkers die voor de twee gemeenten afzonderlijk werken. In 2018 is een start gemaakt met het 
harmoniseren en inrichten van de werkprocessen, het moment dat dit afgerond wordt (2019) wordt 
ook in dit domein een belangrijke stap gezet in het verminderen van de kwetsbaarheid.  
 
Daarnaast zijn in 2018 de voorbereidingen getroffen om het Functioneel Beheer van de 
afdelingsapplicaties te centraliseren binnen team I&A. Deze verschuiving, die per 1 januari 2019 
plaatsvindt, zorgt voor meer massa op dit taakveld waardoor ook hier de kwetsbaarheid (door één 
pits-functies) verder verminderd wordt.  
  
Kosten 
Door de harmonisatie van de backoffice applicatie in het Sociaal Domein en de applicatie bij 
Burgerzaken, lees harmonisatie van werkprocessen hebben we kunnen starten met het behalen van 
efficiencyvoordelen en een flexibelere inzet van medewerkers. Daarnaast zal de harmonisatie van de 
applicaties op termijn ook een besparing op de kosten van ICT opleveren. 
  
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voorgedaan? 
In 2018 is binnen afdeling Burger gewerkt met de eind 2017, door de teams KCC/Burgerzaken en 
Sociaal Domein met de gemeenten, afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Gedurende 
het jaar zijn de in de DVO’s opgenomen afspraken over de voorwaarden, kwaliteit en kosten waartegen 
Duo+ de, in de pdc's beschreven producten en diensten, levert aan de gemeenten, periodiek 
geëvalueerd.  
 
Als bijzonderheid kan nog genoemd worden dat de regelgeving met betrekking tot het inkoopbeleid 
op het terrein van de Jeugdwet is gewijzigd. Dit heeft in 2018 gezorgd voor aanpassingen in het proces, 
dit zal ook in 2019 verder doorgaan. 
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Wat heeft het gekost? 
Burger 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting  
2018 

primitief 

Wijzigingen 
2018 

Begroting  
2018 

na wijziging 

Rekening 
2018 

Resultaat  
2018 

Structurele lasten -5.175 -4.724 -279 -5.003 -5.133 -130 

Structurele baten 6.512 4.724 279 5.003 5.225 222 

Toevoegingen aan reserves  0  0  0  0  0  0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  0  0  0  0  

Saldo structureel 1.337 0 0 0 125 125 

Incidentele lasten -807 -155 -1.156 -1.311 -1.076 235 

Incidentele baten 755 155 906 1.061 921 -140 

Toevoegingen aan reserves  0  0  -31 -31 -31 0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  281 281 281 0  

Saldo incidenteel -52 0 0 0 95 95 

Saldo van baten en lasten 1.285 0 0 0 187 187 

 
Toelichting op het resultaat 2018 
De per saldo (incidenteel/structureel) lagere kosten hebben betrekking op: 

 het werkplan sociaal domein (€ 39 K) en schuldhulpverlening (€ 31 K). Bij de bestemming van 
het resultaat zal verzocht worden om deze middelen voor 2019 in te kunnen zetten. 

 lagere lasten omdat een aantal moeilijke vervulbare vacatures niet ingevuld konden worden 
en niet alle middelen (€ 353 K) voor ziektevervanging en acute problemen zijn besteed (€ 24K) 
niet besteed.  

 
De hogere baten hebben betrekking op: 

 Middelen voor diverse projecten vanuit de gemeente Uithoorn die niet afzonderlijk geraamd 
zijn. 
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2.4  Programma Buurt 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 

Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Scheidingsdepot in eigen beheer genomen per 1-1-

2018 

Twee medewerkers onderhoud 

aangenomen en alle medewerkers van het 

service team zijn opgeleid tot beheerder 

scheidingsdepot. 

Begroting 

2018 blz. 

16 

Voorbereiding en implementatie Omgevingswet Personeel opgeleid en voorbereidingen 

getroffen voor de implementatie van de 

Omgevingswet en integratie ervan in onze 

werkprocessen 

Begroting 

2018 blz. 

16 

Invulling gegeven aan kwaliteitscriteria 2.1 Visie gemaakt m.b.t. in- en uitbesteden. 

Deze visie zal eerste kwartaal 2019 met de 

gemeenten besproken worden. 

Begroting 

2018 blz. 

16 

Voorbereiding Wet vergunningverlening en toezicht en 

handhaving (VTH) 

Werkprocessen zijn aangepast. 

Medewerkers volgen noodzakelijke 

cursussen om kwaliteit op peil te brengen. 

Dit loopt volgens planning maar is nog niet 

afgerond. 

Begroting 

2018 blz. 

16 

Grip op risicogestuurd beheer buitenruimte in 2020 Voor beide gemeenten is er voor diverse 

Assets gestart met het opstellen van 

beheerplannen op basis van risico 

gestuurd beheer. 

In het kader van de Doorontwikkeling van 

het Assetbeheer hebben de medewerkers 

van de teams I&B en interne opleiding 

genoten ter verbetering van hun rollen en 

taken binnen de Assets. In Q4 is gestart 

met het opstellen van een IBOR (Integraal 

Beleid Openbare Ruimte) en een LIOR 

(Leidraad inrichting Openbare Ruimte), 

gelijktijdig heeft de Implementatie 

(conversie) van de beheersystemen 

plaatsgevonden van diverse assets 

(wegen, riolering, groen, bomen, spelen 

en water). Door vertraging heeft 

optimalisatie nog niet plaatsgevonden. 

Begroting 

2018 blz. 

16 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
In kader interprovinciaal toezicht is in 2018 het predicaat adequaat voor wat betreft uitvoering op VTH-
gebied. 
 
Binnen het Assetmanagement Openbare Ruimte hebben we slagen gemaakt. Afstemming binnen 
Teams Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud is verstevigd.  
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Kwetsbaarheid 

Binnen de afdeling Buurt hebben zich in 2018 een aantal kansen voorgedaan voor het verminderen 
van de kwetsbaarheid. Het serviceteam was kwetsbaar door de hoge gemiddelde leeftijd van het team 
en de fysieke beperkingen die dat kan opleveren. In 2018 is deze kwetsbaarheid verminderd door het 
scheidingsdepot in Uithoorn weer in eigen beheer te nemen.  Doordat het beheer hiervan weinig fysiek 
zwaar is kan het werk tot op hogere leeftijd worden uitgevoerd, wat de inzetbaarheid van 
medewerkers binnen het team vergroot.  
 
Daarnaast is het assetmanagement verder doorontwikkeld en is er voor assets in Ouder Amstel een 
risico-gestuurd beheerplan opgesteld. Voor Uithoorn is hiermee gestart. Deze manier van werken 
draagt bij aan de verdere reductie van de kwetsbaarheid van de gemeenten.  
 
Tot slot is door de harmonisatie van de VTH processen een flinke slag gemaakt met de 
kwetsbaarheidsreductie van het team. Punt van aandacht blijven één pits-functies door rafelranden. 
Inzet is dat deze in 2019 zo veel mogelijk worden opgelost binnen het proces van de herijking. 
 
Kosten 

Door de inhaalslag bij de implementatie van de beheerpakketten zijn de te beheren arealen van de 
diverse assets inzichtelijk gemaakt en kunnen in 2019 voor beide gemeenten ‘effect gestuurde’ 
beheerplannen worden opgesteld. Hierdoor kunnen efficiëntere afwegingen worden gemaakt ten 
aanzien het onderhoud. 
 
Door harmonisatie van de VTH processen is het gelukt om de toename van het werk kostenneutraal 
op te vangen. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voorgedaan? 
Er komt toenemende druk op de personele capaciteit van de teams. 
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Wat heeft het gekost? 
Buurt 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting  
2018 

primitief 

Wijzigingen 
2018 

Begroting  
2018 

na wijziging 

Rekening 
2018 

Resultaat  
2018 

Structurele lasten -6.247 -6.065 -184 -6.249 -6.267 -18 

Structurele baten 5.054 6.065 184 6.249 6.269 20 

Toevoegingen aan reserves  0  0  0  0  0  0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  0  0  0  0  

Saldo structureel -1.193 0 0 0 2 2 

Incidentele lasten 0 -155 -153 -308 -239 69 

Incidentele baten 34 155 153 308 308 0 

Toevoegingen aan reserves  0  0  0  0  0  0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  0  0  0  0  

Saldo incidenteel 34 0 0 0 69 69 

Saldo van baten en lasten -1.159 0 0 0 71 71 

 
Toelichting op het resultaat 2018 
De lagere lasten hebben betrekking op lagere lasten inhuur derden met betrekking tot een moeilijk 
vervulbare functie. De extra kosten die zich hebben voorgedaan hebben voor een belangrijk deel 
betrekking op de middelen voor het terugdringen van het ziekteverzuim. 
 
De hogere baten hebben betrekking op een hogere vergoeding van het UWV en een hogere bijdrage 
voor detachering van een medewerker vanuit Duo+. 
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2.5  Algemene dekkingsmiddelen 
 
Voorschriften BBV 
Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: 
 
Overzicht algemene 

dekkingsmiddelen 

Bedragen x € 1.000 

Rekening  

2017 

  

Begroting  

2018 

primitief 

Wijzigingen 

2018 

Begroting  

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat  

2018 

Ongebonden lokale heffingen 0 0 0 0 0 0 

Algemene uitkering 0 0 0 0 0 0 

Dividend 0 0 0 0 0 0 

Saldo financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0 

Onvoorziene middelen 0 0 0 0 0 0 

Vpb 0 0 0 0 0 0 

Overige 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 0 

 
Voor alle bovenstaande middelen geldt, dat Duo+ deze niet in de begroting heeft opgenomen. 
Specifiek wordt nog genoemd dat Duo+ niet zelf financiert dus ook geen saldo heeft uit de 
financieringsfunctie. 
 
Onvoorziene middelen 
Duo+ had geen middelen beschikbaar om onvoorziene uitgaven op te vangen. 
 
Vpb 
Op basis van de verrichte analyse in 2018 zijn wij tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van 
belastingplichtige activiteiten. Indien uit controle van de Belastingdienst blijkt dat er sprake is van 
belastingplichtige activiteiten, dan moeten wij alsnog vennootschapsbelasting afdragen. In paragraaf 
Weerstandsvermogen hebben wij hiermee rekening gehouden. Zie ook de toelichting in paragraaf 
Bedrijfsvoering. 
 
Bijdrage van de DUO-gemeenten 
De bijdrage van de DUO-gemeenten is een specifieke bijdrage gekoppeld aan de programma’s en geen 
algemene dekkingsmiddelen. Dit maakt dat Duo+ geen algemene middelen beschikbaar heeft. 
 
Investeringen 
Voor een toelichting op de investeringen verwijzen wij naar de toelichting op de balans.  
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Paragrafen 
 

3.1  Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het samenwerkingsverband verplicht een 
paragraaf weerstandsvermogen in de programma-begroting en de jaarrekening op te stellen. Deze 
paragraaf moet tenminste bevatten: 
 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;  
 een inventarisatie van de risico’s; 
 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 

 
Naast deze onderwerpen moet in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag conform het 
BBV ook de volgende verplichte kengetallen worden opgenomen: 

 netto schuldquote; 

 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 solvabiliteitsratio;  

 grondexploitatie (niet van toepassing); 

 structurele exploitatieruimte en  

 belastingcapaciteit (niet van toepassing). 

 
Momenteel zijn voor deze kengetallen geen landelijke normen vastgesteld. Indien er landelijke 
normering komt, zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.  
 
Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's  
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers opgevangen kunnen worden 
zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang dat 
er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening 
vindt een inventarisatie van die risico’s plaats en geven we de maatregelen aan om de risico's te 
beheersen. Op basis hiervan kan tweemaal per jaar de benodigde risicodekking worden bepaald, die 
wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de zogenaamde weerstandscapaciteit. Vooralsnog 
zijn hier geen middelen voor beschikbaar, dus het risico komt uiteindelijk terecht bij de deelnemende 
gemeenten.  

 Risico’s  
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke 
gebeurtenissen die een nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 
Deze dienen beheerst te worden, dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van 
de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de impact); 

 Risicomanagement 
Risicomanagement is erop gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de 
bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, 
verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van 
specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd;  
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 Weerstandscapaciteit  
Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af te 
dekken. Deze zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de 
eigenaarsrol die de deelnemende gemeenten vervullen. Binnen is het eventuele exploitatiesaldo 
onderdeel van de weerstandscapaciteit. Vooralsnog worden kostendekkende exploitaties 
opgesteld en is er geen weerstandscapaciteit binnen Duo+;  

 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de 
beschikbare risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 

 
Inventarisatie van risico's  
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd.  
Op basis van de informatie in de tabel die hier navolgt zijn de risico’s gekwantificeerd. 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) geschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de 
impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De thans in beeld 
zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

 
De thans in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Nr. Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore 

(x € 1.000) 

1 

Drie gemeentebesturen kunnen in de 
toekomst verschillende inzichten of 
belangen hebben die de Duo+-
organisatie kunnen beïnvloeden en 
daarmee effect kunnen hebben op de 
drie K’s.  

groot zeer groot 

Harmonisatie op alle 
uitvoeringsonderdelen. De 
bedrijfsprocessen van de vier 
organisaties uniformeren. 
Mogelijkheden harmonisatie 
maken deel uit van het 
herijkingsproces.  

450 

2 

Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in 
verband met moeilijk vervulbare 
vacatures. groot groot 

Gerichte (advertentie)aanpak, 
profileren als aantrekkelijke 
werkgever. 225 

Kans 

Categorie 

Klasse 

(%) 

Gemiddelde 

(%) 

Impact 

Categorie 

Klasse 

(x € 1.000) 

Gemiddelde 

(x € 1.000) 

zeer klein 0 - 10  5 zeer klein - - 

klein 10 - 30 20 klein 0 - 100 50 

gemiddeld 30 - 50 40 gemiddeld 100 - 250 175 

groot 50 - 70 60 groot 250 - 500 375 

zeer groot 70 - 90 80 zeer groot 500 - 1.000 750 

enorm - - enorm > 1.000 1.500 
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3 

Er zijn geen middelen beschikbaar om 
de mobiliteit (talentontwikkeling) te 
bevorderen.  

groot gemiddeld 

Mobiliteitsplan maken en 
reserve vormen binnen Duo+ 
gemeenten om te zorgen, dat er 
aan de voorkant gestuurd kan 
worden op de mobiliteit. Een 
deel gebeurt thans via het 
project duurzame inzetbaarheid. 

105 

4 

Als achteraf blijkt dat er sprake is van 
belastingplichtige activiteiten, zijn wij 
vennootschapsbelasting verschuldigd 
aan de Belastingdienst.      

Om dit risico te verkleinen 
worden controles uitgevoerd op 
basis van werkelijke cijfers. De 
belastingdienst goed meenemen 
bij de ontwikkelingen van 
vermogen en verdeelsleutel. 

PM 

5 

De Duo+ gemeenten groeien de 
komende jaren mede als gevolg van 
nieuwbouw, nieuw beleid en groei 
economie. Hierdoor wordt het 
beroep wat gedaan wordt op Duo+ 
groter. Dit terwijl deze juist moet 
krimpen om aan de taakstelling te 
kunnen voldoen. Duo+ en de DUO-
gemeenten zijn via de 
herijkingsdiscussie in overleg. 

    

Via de herijkingsdiscussie wordt 
dit besproken. 

PM 

6 

Om de ontwikkelingen te kunnen 
blijven volgen en daarmee aan de 
kwaliteitseisen te kunnen voldoen 
zijn er onvoldoende 
opleidingsmiddelen aanwezig.  

gemiddeld groot 

Een afweging maken binnen de 
totaal beschikbare opleidings-
middelen. 150 

7 

De kosten voor langdurig zieken, 
waarvan een deel al zijn 
overgekomen vanuit de DUO-
gemeenten, drukken zodanig zwaar 
op de begroting dat de middelen voor 
langdurig ziekteverzuim 
overschrijden.  

gemiddeld gemiddeld 

Actief sturen op kort 
ziekteverzuim om langdurig 
ziekteverzuim te voorkomen. 
Waar mogelijk m.b.t. oudere 
gevallen komen tot 
vaststellingsovereenkomsten. 

70 

8 

Specifiek voor SD (FO & BO): Het in 
kaart brengen van de normtijden van 
de geleverde producten, wat gepland 
staat, kan mogelijk een discrepantie 
opleveren tussen de tijd, kwaliteit en 
de toegekende formatie i.r.t. de 
beoogde maatschappelijke effecten 
vanuit de Duo+ gemeenten. 

gemiddeld gemiddeld 

Processen verder lean maken 
zodat onder de normtijd gewerkt 
kan worden.  70 

Totale risicoscore 2019 1.070 

De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van circa € 1,1 miljoen. Een deel van de risico’s heeft 
zich voorgedaan (zie tussentijdse rapportage Duo+).  
 
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

Er zijn geen vrij beschikbare middelen binnen de bestemmingsreserves. De weerstandscapaciteit is 
derhalve nihil. 
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Ratio's kengetallen 

De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bevat op basis van nieuwe 
verantwoordingsregels vanaf heden vijf financiële kengetallen. 
 
Kengetallen Landelijke norm Rekening  

2017 
  

Begroting  
2018 

primitief 

Rekening 
2018 Minste 

risico 
Gemiddeld 

risico 
Meeste 

risico 

Netto Schuldquote <90% 90%-130% >130% -5% nvt -5% 

Netto Schuldquote 
gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

<90% 90%-130% >130% -5% nvt -5% 

Solvabiliteitsratio >50% 20%-50% <20% 25% nvt 25% 

Grondexploitatie <20% 20-35% >35% nvt nvt nvt 

Structurele exploitatieruimte >0,6% 0%-0,6% 0% 0,2% 0 2% 

Belastingcapaciteit <95% 95%-105% >105% nvt nvt nvt 

 
Netto Schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 
aflossingen op de exploitatie. 
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Duo+ in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene 
reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
 
Structurele exploitatieruimte 
De indicator ‘structurele exploitatieruimte’ geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten 
min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in hoeverre Duo+ in 
staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een score hoger dan 0,6% als 
'voldoende', een score tussen 0 en 0,6% als 'matig' en een score van 0% als 'onvoldoende'. De 
structurele begrotingsexploitatieruimte van Duo+ is 0%. 
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3.2  Financiering 
 
Algemeen 
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op 
de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid en 
zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen 
en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ is verplicht om een overschot aan liquide middelen (groter 
dan € 250.000) uit te zetten bij het Rijk door middel van schatkistbankieren. 
 
Liquiditeitsprognose  
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de 
bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te 
dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de 
inkomende en uitgaande geldstromen is de financieringsbehoefte in 2018 gedekt en zijn er geen 
rentekosten gemaakt.  
 
Doordat Duo+ alleen investeringen doet in relatie tot automatisering, die via een ideaalcomplex 
verlopen is er ook geen behoefte aan langlopende financiering.  
 
Administratieve organisatie en interne controle  
Omdat Duo+ zelf niet opereert op de geld- en kapitaalmarkt is de behoefte aan een eigen 
treasurystatuut zeer beperkt. 
 
Externe ontwikkelingen  
Doordat er geen externe financiering nodig is, zijn externe ontwikkelingen niet van toepassing geweest 
op de financiering en de rentekosten van Duo+. 
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3.3  Bedrijfsvoering 
 
Dienstverlening en ondersteuning  
In 2018 was de bedrijfsvoering van Duo+ erop gericht op de doorontwikkeling, verdere 
professionalisering en harmonisering van de in 2017 geïmplementeerde applicaties. 
 
Interne Dienstverlening  
In het derde jaar van Duo+ heeft voor de Interne Dienstverlening de focus gelegen op het zo goed en 
efficiënt mogelijk gezamenlijk inkopen van grote en kleinere contracten van en voor de gemeenten. 
Tegelijkertijd is er aandacht geweest voor harmonisatie van werkprocessen, hetgeen geleid heeft door 
een efficiëntere postintake, servicedeskafhandeling en samenwerking. Dit alles zonder dat de reguliere 
dienstverlening hiervan grote hinder ondervond. Verder heeft het 2e jaar van het project 
Archiefachterstanden en het nog niet geheel op orde zijn van Zaakgericht werken ook in 2018 een 
behoorlijke druk op de Interne dienstverlening gelegd. Gebleken is dat hierdoor de digitale archivering 
minder is ingelopen dan verwacht. 
 
BTW-Compensatiefonds  
De samenwerking (in een GR-lichaam) leidt tot een extra btw-kostenpost binnen de deelnemende 
gemeenten. Immers het personeel dat in dienst is van Duo+ wordt door middel van een bijdrage 
(inclusief btw) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Over deze bijdrage moet btw 
worden betaald. Dat was in het verleden niet zo. Niet alle btw is volledig verrekenbaar of compensabel. 
Deze btw brengt dus kosten met zich mee waar in de begrotingen van de DUO-gemeenten nog geen 
rekening mee is gehouden. Dit is eerder bij de start van Duo+ al voorzien.  
 
Vennootschapsbelasting voor de ondernemende overheid.  
Met ingang van 1 januari 2016 is de wetgeving gewijzigd. Hierdoor hebben zowel gemeenten, maar 
ook samenwerkingsverbanden te maken met de Wet op de vennootschapsbelasting. Zolang Duo+ niet 
in de rol van ondernemer treedt, heeft dit voor Duo+ geen (financieel)effect. Het is wel van belang in 
toekomstige situaties een overwogen afweging te maken om ondernemingsgerichte taken binnen 
Duo+ uit te voeren i.r.t. de hiermee samenhangende administratieve kosten voor het voeren van een 
Vpb-administratie. 
 
ICT  
In 2018 is een flinke stap gezet met het verplaatsen, uitfaseren of door een SaaS-oplossing vervangen 
van applicaties. Dit mede in het kader van het zgn. ‘Harmony’-project dat in 2018 is uitgevoerd, waarbij 
alle werkplekken van de gehele organisatie zijn geharmoniseerd en geüpgraded naar de nieuwste 
Windows-versie. Om te borgen dat medewerkers deze vernieuwde digitale werkplek ook optimaal 
benutten, zijn verschillende activiteiten ontplooid. Dit omvat o.a. een veelheid van trainingen die 
worden aangeboden, de roadshows die bij elk team zijn gehouden en het aanstellen van 
gesprekspartners bij elk team. Daarnaast is in 2018 succesvol een Europese aanbesteding afgerond 
voor ICT-hardware, waarna er een begin is gemaakt met de vervanging van computer- en 
netwerkapparatuur. In dat kader zijn ook alle afgeschreven mobiele telefoons vervangen.  
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Slimmer verbinden  
Het programma Slimmer Verbinden is in het leven geroepen om voor de vier Duo-organisaties de basis 
op orde te brengen wat betreft de harmonisatie van de processen en de modernisering van de 
 ICT. Het programma kent een meerjarige aanpak en is gestart in 2017. Bij de eerste slag lag de nadruk 
op het afronden van de basisvoorzieningen van ICT en de aanbesteding van diverse grote 
softwarepakketten die in gebruik zijn in de primaire dienstverlening (Sociaal Domein, Burgerzaken, 
Beheer openbare ruimte etc.). In 2018 ging het vooral om het harmoniseren en uitfaseren van de 
kleinere softwarepakketten en het harmoniseren van de werkplekken waardoor locatieonafhankelijk 
werken voor iedereen mogelijk werd. Het aantal van circa 930 applicaties is teruggebracht naar circa 
270, wat de beheerlast aanzienlijk heeft teruggebracht. Ook alle 700 werkplekken zijn inmiddels 
nagenoeg geharmoniseerd en gemoderniseerd. Voor de in de grote bedrijfsapplicaties ingerichte 
processen, lag in 2018 de aandacht op optimalisatie en het borgen van deze processen. De 
managementinformatie is verbeterd door de oplevering van diverse dashboards met 
sturingsinformatie t.b.v. de bedrijfsvoeringsprocessen. 
 
Controle op de digitale archivering in Inproces 

Om er voor te zorgen dat de gegevens in Inproces betrouwbaar zijn, is het noodzakelijk dat er controle 

wordt uitgevoerd. Alleen met betrouwbare gegevens kan verantwoording worden afgelegd over het 

handelen van de gemeente (recht- en doelmatigheid). Inproces is behalve een zaaksysteem ook het 

digitale archief (geheugen) van de vier organisaties. Door controle uit te oefenen kunnen zaken die 

niet op orde zijn worden hersteld en kan, waar nodig, worden bijgestuurd. Deze controle is als taak 

belegd bij Post, intake en Archief (PiA). PiA controleert op het aanmaken van nieuwe zaken en op het 

toevoegen van documenten aan zaken. Een deel van de controles moet uitgevoerd worden door de 

behandelaren van een zaak, zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de inhoud en het compleet zijn van 

een zaak. Controle achteraf, nadat een zaak is afgedaan, is belegd bij de archiefbeheerders. 

 

Het uitvoeren van deze controle heeft de hoogste prioriteit en is ook door de Provincie in het kader 

van het Interbestuurlijk Toezicht op het archiefbeheer tot hoogste prioriteit benoemd. 

 

Omdat er in 2016, door capaciteitsgebrek bij PiA (in de formatieberekeningen is bij de vorming van 

Duo+ geen rekening gehouden met deze werkzaamheden), geen controle heeft plaatsgevonden en 

ook de inrichting van de archiefmodule en de zaaktypen nog niet geheel op orde waren, is er 

achterstand ontstaan.  

 

Om het oplopen van de achterstanden te stoppen (Kraan Dicht) heeft ID/PiA eind oktober 2016 van 

het DB toestemming gekregen voor uitbreiding van de formatie. Deze uitbreiding is niet dusdanig dat 

hiermee ook de achterstanden ingelopen kunnen worden. Hiervoor is dus extra inzet nodig. Vanwege 

de complexiteit en het specialisme van de werkzaamheden is inzet van gekwalificeerd personeel nodig. 

Dit personeel kan gevonden worden bij externe bureaus. 
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Ontwikkeling eigen personeel  
Opleidingsbudget 
In 2018 hebben we de opleidingsbehoefte geïnventariseerd. We hebben aan de geïnventariseerde 
opleidingsbehoefte een prioritering gegeven. Het beschikbare budget was daarna nagenoeg geheel 
uitgeput, vooral voor het onderhouden van de meest noodzakelijke kennis en ervaring van onze 
medewerkers. Primair stond daarbij het uitgangspunt dat verplichte opleidingen voor 2018 in ieder 
geval moesten worden gevolgd. Daarnaast zijn de uitkomsten van POP-gesprekken als 
opleidingsincentive gehonoreerd. Het restant van het opleidingsbudget kon worden ingezet voor het 
overige onderhoud van kennis en vaardigheden. Uiteindelijk werd hierdoor het beschikbare budget 
grotendeels aangewend. Het restant aan budget is uiteindelijk veroorzaakt doordat trainingen etc. 
vanwege in- en externe omstandigheden niet door konden gaan. 
  
Duurzame inzetbaarheid 
In 2018 hebben we aan het ESF en aan het A+O fonds subsidies gevraagd en gekregen om te werken 
aan de ontwikkeling van beleid met betrekking tot de duurzame inzet van onze medewerkers. Dit in 
plaats van een te ontwikkelen leeftijdfasenbeleid zoals dat met de vakbonden in 2016 was 
overeengekomen. De vakbonden gaan akkoord met de gewijzigde opzet en zijn daarbij inhoudelijk 
betrokken. Eind 2018 is een kick-off georganiseerd in de gehele organisatie van Duo+ en de DUO-
gemeenten om betrokkenheid en bekendheid te creëren rond het thema duurzame inzetbaarheid. In 
2019 zal daarop worden doorgegaan. Na 2019 zal er meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers moeten zijn. 
 
Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
In 2018 is op grond van bepalingen in de Arbowet gestart met een risico-inventarisatie van de 
Psychosociale Arbeidsbelasting bij de medewerkers van Duo+ en de DUO-gemeenten. Daarnaast is de 
risico-inventarisatie voor de gebouwen in voorbereiding genomen. De resultaten van beide 
inventarisatie worden in 2019 bekend. Aan de hand van deze resultaten wordt daarna een plan 
opgesteld voor het wegnemen of verminderen van de geconstateerde risico’s. Dat plan wordt 
vervolgens in 2019 en verder uitgevoerd. 
 
Salarissen en vergoedingen 
De beschikbaar gestelde budgetten voor salarissen en vergoedingen zijn per saldo niet toereikend 
geweest om de extra inhuur te bekostigen die nodig was om het ziekteverzuim terug te dringen. Het 
grote aantal vacatures gedurende 2018 is hier voor een groot deel debet aan. 
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Overzicht van baten en lasten 
Totaal Duo+ Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na 

wijiziging 
Realisatie begrotingsjaar 

Bedragen x € 1.000 baten lasten Saldo baten lasten Saldo baten lasten Saldo 

Programma's 

Stafbureau: 1.344 -1.344 0 92 -92 0 91  -91  0  

Bedrijfsvoering: 14.347 -14.347 0 15.602 -16.657 -1.055 15.700  0  15.700  

Burger: 4.879 -4.879 0 6.064 -6.314 -250 6.146  -5.468  678  

Buurt: 6.220 -6.220  6.557 -6.557 0 6.577  -5.671  906  

Subtotaal Programma's 26.790 -26.790 0 28.315 -29.620 -1.305 28.514  -11.230  17.284  

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen 

Lokale heffingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo 
financieringsfunctie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige alg. 
dekkingsmiddelen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal 
alg.dekkingsmidd. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overhead en VPB 

Gerealiseerd kn 
overhead 

0  0  0 0  0 0  0  -17.906  -17.906  

Vennootschapsbelasting 0  0 0 0  0 0  0  0  0  

Subtotaal overhead en 
VPB 

0  0 0 0  0  0 0  -17.906  -17.906  

Saldo van baten en 
lasten 

26.790 -26.790 0 28.315 -29.620 -1.305 28.514 -29.136 -622 

Toevoegingen en onttrekkingen reserves 

Stafbureau 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Bedrijfsvoering 0  0  0  1.240  -185  1.055  715  -185  530  

Burger 0  0  0  281  -31  250  281  -31  250  

Buurt 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Algemene 
dekkingsmiddelen 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Subtotaal reserves 0  0  0  1.521  -216  1.305  996  -216  780  

Gerealiseerd resultaat 26.790 -26.790 0 29.836 -29.836 0 29.510 -29.352 158 

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de programma’s, c.q. “Wat heeft het gekost?”: 
toelichting op het resultaat. Dit maakt onderdeel uit van het jaarverslag. 
 
Toepassing comptabiliteitsvoorschriften 
Als gevolg van het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften zijn de lasten van de staf niet 
via de baten doorbelast naar de overige programma’s. Door de lasten negatief te boeken binnen het 
programma staf en positief binnen de overige programma’s wordt de rekening niet cijfermatig 
opgeblazen.  
 
Overhead 
Onder overhead is meegenomen de programma’s staf, bedrijfsvoering en daarnaast de 
afdelingshoofden, teamleiders, managementassistenten van de programma’s Buurt en Burger. 
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Vennootschapsbelasting 
De af te dragen vennootschapsbelasting is € 0, omdat Duo+ in 2018 geen winstgevende en/of 
ondernemers activiteiten had voor de VPB. 

Begrotingsrechtmatigheid 
1. Begrotingsonderschrijdingen 

Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het 
bestaande beleid. 

2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid 

2a.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die 
geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze 
overschrijdingen worden door het bestuur geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve 
geen onrechtmatigheid. 

2b.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het 
tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan het bestuur konden worden gerapporteerd die 
niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door 
(externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het 
gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze 
overschrijdingen worden door het bestuur geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve 
geen onrechtmatigheid. 

2c.  Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het 
bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan het bestuur zijn gerapporteerd. Deze 
overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen 
het bestaande beleid vallen, kunnen deze door het bestuur bij de jaarrekening alsnog worden 
geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven. 

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid 
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en 
waarvoor ook geen door het bestuur goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze 
overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door het 
bestuur bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. 
 

Programma Over-/onderschrijding Rechtmatigheid 

Programma Bedrijfsvoering Onderschrijding Rechtmatig 

Programma Burger Onderschrijding Rechtmatig 

Programma Buurt Onderschrijding  Rechtmatig 
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Balans 
ACTIVA 31-dec 31-dec PASSIVA 31-dec 31-dec 

 Bedragen x € 1.000 2017 2018  Bedragen x € 1.000 2017 2018 

VASTE ACTIVA 703 689 VASTE PASSIVA 2.139 1.358 

       

Materiële vaste activa 701 687 Eigen vermogen 1.819 1.198 

Investeringen met economisch 
nut 

701 687 Bestemmingsreserves 1.750 1.039 

    Resultaat/afrekening 69 159 

        

Financiële vaste activa 2 2 Voorzieningen 320 160 

Overige langlopende leningen 
u/g 

2 2     

VLOTTENDE ACTIVA 6.695 5.074 VLOTTENDE PASSIVA 5.259 4.405 

       

Uitzettingen rentetypische 
looptijd < 1 jaar 

6.092 3.960 Netto vlottende schulden rente- 2.160 1.018 

    typische looptijd < 1 jaar   

Vorderingen op openbare 
lichamen 

3.520 3.170 Overige schulden 2.160 1.018 

Uitzettingen in ’s rijks 
schatkist 

2.510 784     

Overige vorderingen 62 6    

        

Liquide middelen 250 252    

Bank- en girosaldi 250 252     

Overlopende activa 353 862 Overlopende passiva 3.099 3.413 

Van Europese en/of 
Nederlandse 
overheidslichamen nog te 
ontvangen 
voorschotbedragen die 
ontstaan door 
voorfinanciering op uitkering 
met een specifiek 
bestedingsdoel 

0 0 

Van Europese en/of Nederlandse 
overheidslichamen 
(vooruit)ontvangen 
voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 

0 0 

Overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde bedragen die 
tlv volgende begrotingsjaren 
komen 

353 862 

Verplichtingen die in het 
begrotingsjaar zijn opgebouwd en 
die in een volgend begrotingsjaar 
tot betaling komen, met 
uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume 

3.099 3.413 

    Nog te betalen bedragen  0 

TOTAAL ACTIVA 7.398 5.763 TOTAAL PASSIVA 7.398 5.763 

      Gewaarborgde geldleningen 0 0 
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Toelichting op de balans 
 
Materiële vaste activa 

Mat. vaste activa met 
economisch nut  
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Investeringen Des-invest. Duurzame 
waarde-

vermindering 

Afschr. Boekwaarde 
31-12-2018 

Machines, apparaten 
en installaties 

701 615 0 304 325 687 

Totaal 701 615 0 304 325 687 

 
Materiële vaste activa economisch nut (€ 687.000) 
In 2018 is voor circa € 615.000 aan ICT middelen geïnvesteerd, voor een belangrijk deel nieuwe 
telefoons. Per 31 december heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de nog aanwezige en in 
gebuik zijnde activa en op basis daarvan heeft een extra afschrijving plaatsgevonden. 

 
Financiële vast activa 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Investeringen Des-
investering 

Aflossing Afschr. Boekwaarde 
31-12-2018 

Overige langlopende 
leningen u/g 

2 2 0 2 0 2 

Totaal 2 2 0 2 0 2 

 
Financiële vaste activa economisch nut (€ 2.000) 
In 2018 is het fietsproject vanuit het sociaal statuut opgenomen op de balans. 
 
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jr 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Vorderingen op openbare lichamen 3.520 3.170 

Uitzettingen in 's rijks schatkist 2.510 784 

Overige vorderingen 62 6 

Totaal 6.092 3.960 

 

Vorderingen op openbare lichamen (€ 3.170.000) 
Het bedrag van € 3,17 miljoen aan vorderingen op openbare lichamen betreft voor een aanzienlijk deel 
de aanvullende bijdrage en verrekening van de DUO-gemeenten en te ontvangen bedragen van de 
Belastingdienst. 
 
Uitzettingen in 's Rijks schatkist (€ 784.000) 
Per 31 december 2018 was Uitzettingen in 's Rijks schatkist per saldo € 784.000. 
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De bedragen i.r.t. het schatkistbankieren zijn in 2018 volgens de wettelijke afspraken verlopen. In de 
hiernavolgende tabel hebben wij het verloop van 2018 in beeld gebracht. 
 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslagjaar       

(1) Drempelbedrag 250       

    
Kwartaal  

1 
Kwartaal 

2 
Kwartaal 

3 
Kwartaal 

4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 

                          
170  

                   
186  

                   
156  

                   
203  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 
                             

80  
                     

64  
                     

94  
                     

47  

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 
                              

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    

 
Liquide middelen 
Liquide middelen 
(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Bank- en girosaldi 250 252 

Totaal 250 252 

 
Overlopende activa 
Overlopende activa 
(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een 
specifiek bestedingsdoel 

0 0 

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 
volgende begrotingsjaren komen 

353 862 

Totaal 353 862 

 
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren 
komen (€ 862.000). 
 
Specificatie specifieke uitkeringen conform artikel 52a  
(Bedragen in € 1.000) 

Verloop specifieke uitkeringen Boekwaarde 
31-12-2017 

Toevoeging Ontvangen 
Bedragen 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Door te berekenen aan Ouder-Amstel 0 0 0 0 

Door te berekenen aan Diemen 0 0 0 0 

Door te berekenen aan Uithoorn 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 
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Eigen vermogen 
Eigen Vermogen 
(Bedragen x € 1.000) 

Boek-
waarde 

31-12-207 

Resultaat 
bestemming 

2017 

Toe-
voegingen 

Onttrek-
kingen 

Resultaat 
2018 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Bestemmingsreserve 
bedrijfsvoering 

1.595 -56 185 715 
0 

1.009 

Bestemmingsreserve 
Burger/Buurt 

155 125 131 281 
0 

30 

Gerealiseerd resultaat 69 -69 0 0 158 158 

Totaal eigen vermogen 1.819 0 216 996 158 1.197 

Alle toevoegingen zijn incidenteel. 
 
Bestemmingsreserve reserve ICT en Bedrijfsvoering 

 Doel 
Deze reserve dient om eventuele voordelige en nadelige saldi binnen de Staf en het programma 
Bedrijfsvoering te egaliseren. Daarnaast kan in de toekomst de reserve fungeren als een buffer 
voor onverwachte financiële tegenvallers op het gebied van de Informatisering & Automatisering 
(I&A), zie de Nota reserves en voorzieningen. 

 Motief voor instelling 
Omdat het wenselijk is om voor- en nadelige resultaten over de jaren heen te kunnen egaliseren. 
Om te voorkomen dat kleine voordelige resultaten volledig worden teruggestort naar de 
deelnemende gemeenten en in volgende jaren mogelijke kleine tekorten weer worden gevorderd 
van de deelnemende gemeenten. Dit voorkomt veel administratieve handelingen en het heen en 
weer pompen van middelen. 

 Omvang 
De benodigde hoogte van de reserve is afhankelijk van de te egaliseren bedragen en in de toekomst 
afhankelijk van de risico’s op het gebied van I&A, zie Nota reserves en voorzieningen.  

 Looptijd 
Afhankelijk van de te egaliseren bedragen en met betrekking tot de risico’s onbeperkt, zie Nota 
reserves en voorzieningen. 

 Onderbouwing 
Specifiek: 
Het restant (€1.009.000) betreft het project ICT (programma Slimmer Verbinden) dat in 2019 zal 
worden aangewend voor de uitvoering.  
De bestemmingsreserve bij de reserve Buurt/Burger betreft het sociaal domein dat vervolgens is 
overgeheveld naar 2019. 
 

Voorzieningen 
Voorzieningen 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat Boekwaarde 
31-12-2018 

Voorziening frictiekosten 320 160 314 6 160 

Totaal voorzieningen 320 160 314 6 160 

 
Er is een voorziening (€ 160.000) getroffen voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid (meer) 
leveren voor Duo+, maar waar nog wel salaris of andere vergoedingen voor worden betaald. 
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 Doel 
Dekking van frictiekosten die zich kunnen voordoen m.b.t. de personeelskosten waaronder 
frictiekosten op basis van vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast zal in de toekomst frictiekosten 
kunnen ontstaan als gevolg vanwege bezuinigingsmaatregelen c.q. efficiencytaakstelling. 

 Motief voor instelling 
Voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid (meer) leveren voor Duo+, maar waar nog 
wel salaris of andere vergoedingen voor worden betaald. Daarnaast heeft Duo+ de komende jaren 
een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling c.q. efficiencytaakstelling te realiseren. Dit zal betekenen 
dat het niet altijd mogelijk zal zijn om zonder kosten van personeel afscheid te kunnen nemen. 

 Omvang 
De omvang van de middelen is afhankelijk van de vaststellingsovereenkomsten  

 Dekking van de toevoegingen 
Dekking bij het opstellen van de kadernota programmabegroting en of vanuit het 
rekeningresultaat. 

 Looptijd 
Deze voorziening is van tijdelijke aard en wordt opgeheven zodra de hieraan gerelateerde kosten 
en of bezuinigingsmaatregel c.q. efficiencydoelstelling zijn gerealiseerd. 

 Onderbouwing 
De omvang van de voorziening is gelijk aan de geïnventariseerde frictiekosten. 
 

Netto vlottende schulden rente typische looptijd < 1 jaar 
Netto vl. schulden rentetypische looptijd < 1 jr 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Overige schulden 2.160 1.018 

Totaal 2.160 1.018 

 
Overige schulden (€ 1.018.000) 
Dit bedrag betreft betalingen (facturen) per 31 december 2018. Deze zijn in 2019 betaald. De grootste 
facturen betreffen de deelnemende gemeenten en de belastingdienst. 

 
Overlopende passiva 
Overlopende passiva 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

0 0 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

3.099 3.413 

Totaal 3.099 3.413 
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Overlopende passiva (€ 3.358.000) 
Overlopende passiva heeft betrekking op diverse facturen, af te dragen BTW en af te dragen sociale 
lasten.  
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen > € 10.000 
Leverancier Omschrijving Contractduur Begin- 

datum 
Eind- 

datum 
Termijnbedrag 

(x € 1.000) 

Van Mossel  leaseauto drie jaar 01-2017 01-2020  € 405,00 / mnd (excl. brandstof) 

Konica-
Minolta  

multifunctionals vier jaar en 5 
maanden 

11-2015 04-2020 € 6.721,00 / mnd 

Brein  Zaaksysteem acht jaar 02-2015 02-2023 € 127.500,00 / jr 

Centric  Begraafadministratie vier jaar 01-2018 12-2021 €10.647,00 / jr 

Centric  Cognos, query-tool vijf jaar 05-2018 04-2023 € 3.900,00 / jr (2x admin-licentie) +  
€ 14.500,00 / jr (organisatiebrede 

eindgebruikerslicentie) 
(Centric Key2Financiën) 

Centric  Financiële 
administratie 

zes jaar 01-2018 12-2023  € 47.590,00 / jr (basisgebruikers) + 
ca. € 35.000,00 / jr (extra gebruikers) 

+ € 6.750,00 / mnd (hosting) 

Centric  Sociale dienst 
administratie 

acht jaar 06-2017 05-2024 € 49.309,92 / jr (obv. inwonertal 
2018) 

Groenestein  Basis Registratie 
Ondergrond 

tien jaar 04-2017 03-2027 € 18.000,00 / jr 

Zivver Beveiligd mailen vier jaar 07-2017 06-2020 € 13.116,00 / jr 

Totaal  406 per jaar 
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Incidentele laten en baten 
Incidentele laten en baten 2018 (bedragen x € 1.000) Lasten Baten 

Stafbureau: 

Tijdelijke formatie directieadviseur 83 0  

Bovenformatief  265 0  

Inkomsten detachering 0  91 

Totaal Stafbureau  348 91 

Bedrijfsvoering: 

Verlaging taakstelling 40 0  

Inhuur derden ivm moeilijk vervulbare vacatures 13 0  

Inhuur derden ivm acute problemen  534 0  

Inhuur derden ivm aanpak ziekteverzuim 341 0  

Vorming voorziening Frictiekosten 119 0  

Bijdrage Citymarketing   16 

Detachering mw 13 47 

Doorbelasting van de Staf 86  0 

Bijdrage DUO-gemeenten  0 1.143 

Totaal Bedrijfsvoering  1.146 1.206 

Burger: 

Inhuur derden ivm moeilijk vervulbare vacatures 19  0 

Inhuur derden ivm aanpak ziekteverzuim 329 0 

Werkplan sociaal domein en projecten 642 525 

Doorbelasting van de Staf 86  0 

Bijdrage DUO-gemeenten  0 396 

Totaal Burger  1.076 921 

Buurt: 

Inhuur derden ivm aanpak ziekteverzuim 132  0 

Verlaging taakstelling 21  0 

Doorbelasting van de Staf 86  0 

Bijdrage DUO-gemeenten  0 308 

Totaal Buurt  239 308 

Totaal  2.809 2.526 

Bestemmingsreserves: Dotaties Onttrekkingen 

Reserve Bedrijfsvoering 185 715 

Reserve Burger/Buurt 31 281 

Totaal  Bestemmingsreserves 216 996 
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Wet Normering Topinkomens 
 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht 
om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn 
diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, 
en in die rol verantwoordelijk voor de gehele instelling of rechtspersoon. 
 
Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers 
met een dienstbetrekking worden vermeld zodra deze gegevens in totaal hoger zijn dan het 
bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Duo+ is € 189.000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 
1,0 fte. 
 

WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

Functiegegevens   Directeur Q.M. Foppe 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 t/m 31-12 

Deeltijdfactor in fte 1 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

    

Bezoldiging Bedragen x € 1  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.690,48 

Beloningen betaalbaar op termijn 17.864,64 

Subtotaal 129.555,12 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum1 189.000 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.V.T. 

Totale bezoldiging 129.555,12 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.V.T. 

    

Gegevens 2017   

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 t/m 31-12 

Deeltijdfactor 2017 in fte 1 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.394,59 

Beloningen betaalbaar op termijn   16.640,40 

Totale bezoldiging 2017 125.034,99 
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WNT Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of 
minder”. 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

E. Boog   bestuurder  

D.H. Oudshoorn-Tinga  bestuurder  

P.J. Heiliegers  bestuurder  

J. Langenacker  bestuurder  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en de verordening ex artikel 212 gemeentewet 
daarvoor geven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op 
basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarden. Alle bedragen in de jaarrekening staan weergegeven in duizenden euro’s, 
tenzij anders vermeld.  
 
Materiële vaste activa: 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in 
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijving van een activum start in het 
begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering bedrijfsvaardig is opgeleverd. Deze wordt 
lineair afgeschreven.  
 
Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.  
De volgende materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in:  
a. 10 jaar: kantoormeubilair;  
b. 5 jaar: onderzoek en ontwikkeling 
c. 5 jaar: agio en disagio 
d. 5 jaar: telefooninstallaties;  
e. 5 jaar: personenauto’s en lichte motorvoertuigen;  
f. 5 jaar: automatiseringsapparatuur;  
g. 5 jaar: software gemeentelijke applicaties;  
h. 5 jaar: software kantoorautomatisering;  
i. Activa die niet in onder a t/m i vallen worden afgeschreven o.b.v. technische levensduur 
 
In 2018 is de afschrijvingstermijn van 2 investeringen verlaagd van 5 naar 3 jaar op grond van 
gewijzigde inzichten in de technische en economische levensduur.  
 
Financiële vaste activa: 
Kapitaalverstrekkingen betreffen de kosten van het fietsplan.  
 
Vorderingen en overlopende activa: 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vorderingen.  
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling: 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten/Resultaat 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Taakvelden 
Taakvelden  Percentage Lasten Baten 

0.4 Ondersteuning organisatie 100% 29.352 29.510 

 Totaal 100% 29.352 29.510 

 
Toelichting verdeelprincipe 
Duo+ heeft het karakter van een bedrijfsvoeringsorganisatie. De uitvoerende taken kwalificeren zich 
als ondersteunend aan de gemeentelijke organisaties. 
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