
      

Bundel van de Commissie Burger en Bestuur van 9 april 2020

 

 

 

1 Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.
Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a 19:30 - Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot
12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier. er bestaat de mogelijkheid om per telefoon in te
spreken, want fysiek komen we bij de commissievergadering niet bij elkaar. Mocht u willen inspreken dan
graag bellen met telefoonnummer:
06-25661258

2 Beeldvorming en oordeelsvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

2.a 19:35 - Florente basisscholen- zienswijze begroting Florente basisscholen - 2020/18
Dossier 1574 voorblad

RB concept zienswijze op de begroting stichting Florente basisscholen 2020 .docx

RV concept zienswijze op de begroting stichting Florente basisscholen.docx

Florente basisischolen- bijl-begroting.pdf

Florente basisscholen- bijl antwoorden aanvullende vragen begroting Stichting Florente Basisscholen
2020.pdf

Florente basisischolen- bijl zienswijze.docx

2.b 19:55 - Vaststellen Kadernota Duo+ 2021- 2020/13
Dossier 1576 voorblad

Duo+ - Kadernota 2021 (2020-13)- rvs.docx

Duo+ - Kadernota 2021- bsl.docx

Duo+ - Kadernota 2021- bijl kadernota.docx

3 Overleg met het college
3.a Vragen aan het college
3.b Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda
3.c 20:15 - Regionale aangelegenheden

Samenwerking DUO+
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Openbare Gezondheidszorg Amstelland
Vervoerregio Amsterdam
Amstelland- en Meerlandenoverleg

4 Rondvraag
5 Sluiting
6 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

6.a 20:25 - Benoemingen leden algemeen bestuur stichting Florente basisscholen - 2020/14
Dossier 1575 voorblad

Bestuur Florente basisscholen- nieuwe leden AB- RV.docx

Bestuur Florente basisscholen- nieuwe leden AB- RB.docx

Bestuur Florente basisscholen- nieuwe leden AB- bijl brief gemeente Ouder-Amstel benoeming
toezichthouders.pdf



 

Bestuur Florente basisischolen- nieuwe leden AB- bijl motivatie benoeming Warda El Yandouzi en
William Theijs.pdf

Bestuur Florente basisscholen- nieuwe leden AB- bijl Reglement benoeming van bestuursleden.pdf

Bestuur Florente basisscholen- nieuwe leden AB- bijl samenstelling algemeen bestuur Florente
basisscholen (005).pdf

7 Ter kennisname stukken
Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
09.00 uur bij de griffie om verzoekt.

8 VERVOLG COMMISSIE RUIMTE
8.a 20:35 - Input op opstellen beleid zon en wind

Ouder-Amstel heeft concrete initiatieven ontvangen voor de bouw van kleine zonnevelden in het
buitengebied. Dit is een van de redenen om met de raad van
gedachten te willen wisselen over onder wat voor omstandigheden initiatieven van inwoners gehonoreerd
zouden kunnen worden en wanneer niet. Dit kan verder
gebruikt worden voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en geeft bovendien input in het traject rondom
de Regionale Energiestrategie (RES).

Dossier 1565 voorblad

Raadsinformatiememo stellingen over beleid zon en kleinschalige wind.docx



2.a Florente basisscholen- zienswijze begroting Florente basisscholen - 2020/18

1 Dossier 1574 voorblad.pdf 

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1574
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 9 april 2020
Agendapunt 2.a
Omschrijving Florente basisscholen- zienswijze begroting Florente 

basisscholen - 2020/18
Eigenaar Riesthuis, L.

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 9 april 2020

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad accordeert de concept zienswijze op de begroting 2020 van stichting 
Florente basisscholen.



1 RB concept zienswijze op de begroting stichting Florente basisscholen 2020 .docx 

RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2020, nummer 
2020/14

BESLUIT :

De gemeenteraad accordeert de concept zienswijze op de begroting 2020 van stichting 
Florente basisscholen. 

Ouder-Amstel, 23 april 2020

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevr. L. Örscek Mevr. J. Langenacker
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Nummer 2020/ 14

datum raadsvergadering : 23 april 2020
onderwerp :
portefeuillehouder : M.C. van der Weele 
datum raadsvoorstel : 11 maart 2020 

Samenvatting
Stichting Florente heeft 10 december 2019 haar begroting voor 2020 goedgekeurd. Op 
basis van de wet op het primair onderwijs (artikel 17, lid 4.d) en de statuten van stichting 
Florente (artikel 4, lid 2) stelt de stichting vóór vaststelling van de begrotingvoornemens 
de gemeente in de gelegenheid om een zienswijze op de begroting te geven. De 
gemeenteraad wordt verzocht de zienswijze van het college te accorderen, eventueel 
nadat zij wijzingen of aanvullingen op deze zienswijze heeft gegeven. De begroting van 
2020 laat een positief saldo van € 32.687 zien.  

Wat is de juridische grondslag?
Op basis van de Wet op primair onderwijs (artikel 17, lid 4.d) moet Stichting Florente in 
haar statuten vastleggen hoe zij, vóór de vaststelling van de begroting, in gesprek gaat 
met de gemeenteraden. In de statuten van Stichting Florente (artikel 4, lid 2) staat dat 
het bestuur jaarlijks vóór vijftien december een begroting vast stelt voor het 
daaropvolgende kalenderjaar. Voorafgaand aan de vaststelling , stelt het bestuur de 
gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze op de begrotingsvoornemens te 
geven.  

In een bestuurlijk overleg op 17 april 2018, waarbij onder andere de toenmalige 
directeur-bestuurders van St. OOP en St. Spirit en vertegenwoordigers van de gemeente 
Ouder-Amstel en Diemen aanwezig waren, zijn nadere werkafspraken gemaakt over de 
wijze waarop de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze te 
geven. Afgesproken is dat het college een zienswijze levert voorafgaand aan de 
vaststelling van de begroting door het stichtingsbestuur. De gemeenteraad behandelt de 
begroting na vaststelling en accordeert de zienswijze van het college, eventueel nadat zij 
de zienswijze van het college het aangepast of aangevuld. Het stichtingsbestuur geeft  
waar nodig opvolging aan de zienswijze. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Per 1 augustus 2018 zijn stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP) en stichting
Spirit gefuseerd tot Stichting Florente. Een samenwerkingsbestuur tussen openbaar en
bijzonder onderwijs volgens artikel 17 Wet Primair Onderwijs (WPO). Met de oprichting
van de nieuwe stichting zijn door de raad nieuwe statuten vastgesteld. De rol van de
gemeente is enigszins gewijzigd. Voorheen werden de begrotingen van St. OOP door
de raad vastgesteld. Volgens de nieuwe statuten, artikel 11, lid 3a keurt het algemeen 
bestuur van stichting Florente de begroting en het jaarverslag van de stichting goed. 
In de statuten is vastgelegd dat de gemeenteraad in de gelegenheid dient te worden 
gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting van Florente. De gemeenteraad kan 
door middel van het indienen van een zienswijze en overleg met de stichting een vinger 
aan de pols houden. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Van Florente hebben wij op 21 januari jl. de begroting 2020 ontvangen. Samen met de 
gemeente Diemen hebben wij vragen over de begroting 2020 aan Stichting Florente 
gesteld. Florente heeft op 25 februari de vragen over de begroting 2020 beantwoord. Aan 
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de hand van de antwoorden van Florente hebben wij een concept zienswijze opgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de concept zienswijze op 
de begroting 2020 van Stichting Florente Basisscholen. 

In zienswijze wordt onder andere ingegaan op: 

1. Het positieve resultaat van € 32.687 waarmee de begroting 2020 sluit. 

2. De herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen 
De Grote Beer is de enige school in de gemeente Ouder-Amstel die 
onderwijsachterstandsmiddelen vanuit het Rijk ontvangt. Florente geeft aan dat er 
een herverdeling van de onderwijsachtestandsmiddelen plaatsvindt op 
stichtingsniveau.  De school die het meeste achteruit is gegaan ontvangt een kleine, 
extra bijdrage van de andere scholen die onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen. 
Wij hebben Florente verzocht om in het jaarverslag nadere uitleg te geven over de 
effecten van deze herverdeling. 

3. Weerstandsvermogen en kwartaalrapportages
Florente wordt verzocht om het weerstandsvermogen weer te melden in de begroting 
2021. Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het eigen vermogen ten 
opzichte van de totale inkomsten van de stichting. Florente heeft toegezegd 
kengetallen op te nemen in de begroting 2021. In 2020 ontvangt de wethouder 
kwartaalrapportages waardoor we vinger aan de pols kunnen houden. 

4. Proces
De begroting is later ontvangen dan op basis van de statuten zou mogen worden 
verwacht. Het college is hierdoor niet in staat geweest voorafgaand aan de 
vaststelling van de begroting een concept zienswijze op te stellen. De gemeente is 
met Florente in gesprek over het stroomlijnen van dit proces. De gemeente zet het 
constructieve gesprek graag voort. 

Wat gaan we doen?
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de zienswijze op de begroting 2020 te 
accorderen, eventueel nadat de gemeenteraad wijzingen of aanvullingen op deze 
zienswijze heeft ingediend.  

Wat is het maatschappelijke effect?
Nvt. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De keuze die gemaakt moet worden is het accorderen van de concept zienswijze op de 
begroting met eventuele aanvullingen. Het algemeen bestuur van Florente heeft de taak 
om de begroting van de stichting goed te keuren.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Nvt. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Nvt. 

Wat is het vervolg?
Stichting Florente wordt op de hoogte gebracht van het raadsbesluit. De wethouder 
treedt in gesprek met het schoolbestuur mochten er aanvullende vragen vanuit de 
gemeenteraad zijn over de zienswijze of over de begroting. Wij houden, evenals 
voorgaande jaren, een vinger aan de pols middels tussentijds bestuurlijk overleg. De 
gemeenteraad wordt geïnformeerd zodra Stichting Florente voornemens is om de 
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werkwijze waarop de begroting en de jaarrekening worden voorgelegd aan de gemeente 
te wijzigen.  

Hoe monitoren en evalueren we?
De kwartaalrapportages van Stichting Florente worden aan de wethouder aangeleverd en 
na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening aan de gemeenteraad voorgelegd. 

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

  
L.J. Heijlman   J. Langenacker 
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Algemeen 

 
Op 1 augustus 2018 is uit een fusie met OOP (Openbaar Onderwijs Primair) en Spirit, de stichting 
Florente basisscholen ontstaan.  
De stichting Florente bestaat uit een bestuurskantoor en de volgende scholen: 
 

- 04VF Oranje Nassauschool 
- 06PH De Ark 
- 06RN De Terp 
- 08EW De Octopus 
- 08GE De Grote Beer 
- 10BA het Atelier 
- 10BA01 De Kersenboom 
- 10RG Jan Woudsmaschool 
- 11FQ Van De Muelen Vastwijk 
- 12CC Kors Breijer 
- 23EL/23EM Noorderbreedte 
- 31LR Weespersluis 

 
Met ingang van februari 2020 zal een nieuwe directeur-bestuurder aantreden binnen de stichting 
Florente basisscholen. Daarmee wordt een korte periode van interim-bestuurder afgesloten (oktober 
2019 t/m januari 2020) De begroting 2020 is hierdoor terughoudend opgesteld voor wat betreft 
veranderend beleid.  
 

Uitgangspunten 

De (meerjaren)begroting 2020-2024 is gebaseerd op de onderstaande uitgangspunten: 

Inkomsten  

 De rijks- en gemeentelijke inkomsten zijn gebaseerd op de leerlingaantallen op 1 oktober 2019 en 
de geprognosticeerde leerlingaantallen op 1 oktober 2020 t/m 1 oktober 2023;  

 Bekostiging vindt plaats op basis van de t-1 systematiek. Dit betekent dat de leerlingtelling van 1 
oktober 2019 uitgangspunt is voor de bekostiging in schooljaar 2020-2021. 

 In de begroting is rekening gehouden met de ontwikkeling van de GGL (gewogen gemiddelde 
leeftijd) van het onderwijzend personeel in de komende jaren. Het personeel dat op 1 oktober 2019 
in dienst was is hierbij het uitgangspunt. 

 Rijks- en gemeentelijke inkomsten worden als baten in deze begroting opgenomen; niet-bestede 
middelen die geoormerkt zijn, worden vervolgens via een bestemmingsreserve verwerkt. 

 De inkomsten zijn berekend op basis van de in oktober 2019 bekende vergoedingsbedragen en de 
laatste actuele stand van zaken van de bestaande subsidieregelingen; 

 De gelden voor werkdrukvermindering (onderdeel van het budget Personeel- en 
Arbeidsmarktbeleid) zijn in deze begroting opgenomen voor een bedrag van € 225 per leerling voor 
de gehele begrotingsperiode.  

 Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de nieuwe gewichtenregeling ingegaan voor het 
onderwijsachterstandenbeleid. De impulsmiddelen bestaan niet meer. Voor het lopende en het 
komende schooljaar vindt een herverdeling op solidariteitsbasis plaats.  

 De begroting is opgesteld op basis van de huidige vastgestelde gegevens. 

 Voor de bovenschoolse lasten vindt een afroming op schoolniveau plaats. De percentages die 
hieraan ten grondslag liggen, stammen uit het verleden. De komende periode wordt benut om deze 
systematiek te evalueren en zo nodig te herzien. 
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Lasten 

 De exploitatiekosten en de investeringsbegrotingen zijn gebaseerd op opgaven van de 
schooldirecties. 

 De scholen geven zelf invulling aan hun personeelsbestand binnen de schoolbegroting.  

 De loonkosten zoals in de begroting opgenomen zijn gebaseerd op het personeelsbestand op 1 
oktober 2019, waarbij rekening wordt gehouden met jaarlijkse periodieken en de beschikbare 
middelen voor formatie. In de begroting is uitgegaan van de salarislasten gebaseerd op de CAO PO 
2018-2019 dd. 19-7-2018 met een generieke ophoging van 2,17% vanaf 2020. 

 Voor personele calamiteiten is een bedrag van € 120.000 opgenomen. 

 De huisvestingskosten van de brede schoolcomplexen zijn opgenomen op basis van de 
exploitatiekosten van de afgelopen jaren en de bekende meerjarenonderhoudsplannen.  

 De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt € 330.000 

 De uitgaven voor planmatig onderhoud zullen € 600.000 bedragen. 

 Wij zijn uitgegaan van het huidige prijspeil. 

 Met ingang van 2019 werd Florente zogeheten Eigen Risico Drager en nam geen deel meer aan 
het Vervangingsfonds. Dit leverde een geraamde besparing op van € 500.000. Dit bedrag werd 
door de scholen afdragen aan de bovenschoolse organisatie. Het bedrag is vervolgens 
gereserveerd voor vervangingskosten. In 2020 wordt deze handelswijze in de begroting voortgezet. 
Begin 2020 wordt het jaar 2019 geëvalueerd jaar zal bekeken worden of dit bedrag en ook de inzet 
daarvan voldoet en of het risico van vervanging wegens ziekte eventueel herverzekerd dient te 
worden. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de begroting 2020.  

 De stichting handelt volgens het Treasurystatuut.  
 
 
De begroting 2020 sluit met een klein positief resultaat van € 32.000.  
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Toelichting op de begroting 2020 

 
 
Leerlingaantallen 
De leerlingaantallen zijn van belang voor de te verwachten inkomsten. De schooldirecteuren van de 
groeischolen hebben, naast de tellingen van 1 oktober 2018 en 2019, een prognose opgesteld voor de 
verwachte leerlingaantallen. Dit betreft het Atelier en de Kersenboom en Weespersluis. Voor de 
overige scholen is er uit gegaan van een stabiel leerlingaantal. 
 
 

 
 

 

Salarissen en fte’s 

(exclusief bovenschools) 

 

 

Salarissen en fte’s bovenschools 

 

Er is bovenschool een aantal fte’s werkzaam voor alle scholen. 
Het betreft een Adviseur Passend Onderwijs, een begeleider voor stagiaires en één voor nieuwe 
leerkrachten, een Intern Begeleider, zij-instromers en mensen werkzaam in de vervangerspool. 

 
 

04VF 06PH 06RN 08EW 08GE 10BA 10BA01 10RG 11FQ 12CC 23EL 31LR Totaal

Leerlingtelling

1-10-2019 202 406 192 317 256 171 347 145 418 349 539 7 3.342 

1-10-2018 199 407 185 300 247 128 294 145 431 346 532 36 3.250 

Formatie in begroting 2020 loonkosten fte

directie 1.128.500€         11,67        

onderwijzend personeel 11.538.699€       165,66      

onderwijsondersteunend personeel 1.437.767€         31,37        

totaal 14.104.966€       208,70      

Formatie in begroting 2020 loonkosten fte

directie 236.222€           1,92

onderwijzend personeel 429.219€           6,29

onderwijsondersteunend personeel 234.304€           4,93

totaal 899.745€           13,14
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Begroting 2020 

 

 

 
 
 
 
3.1.1 Rijksbijdragen bestaan uit 
- Rijksvergoeding lumpsum 
- Rijksvergoeding Personeel en Arbeidsmarkt Beleid (inclusief werkdrukmiddelen) 
- Rijksvergoeding Materiële Instandhouding 
- Rijksvergoeding zorg vanuit de Samenwerkingsverbanden 
3.1.2 Overige subsidies OCW bestaan uit 
- Prestatiebox 
- Onderwijsachterstandsmiddelen 
- Groeibekostiging 
 
3.5.5 Ouderbijdragen 

De ouderbijdragen bestaan uit een vrijwillige ouderbijdrage en een bijdrage voor tussenschoolse of 
naschoolse opvang.  In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de opbrengsten gelijk zijn aan de 
lasten. De lasten staan vermeld onder 4.4.2 overige schoolgebonden lasten 
 

 
 

Grootboekrekening

Realisatie  

2018

Begroting  

2019

Begroting  

2020

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/LNV 16.958.187 17.463.750 18.533.898

3.1.2 Overige subsidies OCW 704.739 647.000 1.092.644

3.1 Rijksbijdragen 17.662.926 18.110.750 19.626.543

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 199.953 197.500 190.700

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 199.953 197.500 190.700

3.5.1 Verhuur 171.951 85.400 139.500

3.5.2 Detachering personeel 84.374 173.500 39.500

3.5.5 Ouderbijdragen 454.786 388.250 403.250

3.5.10 Overige (overige) baten 100.856 35.050 40.200

3.5 Overige baten 811.967 682.200 622.450

3 Opbrengsten 18.674.846 18.990.450 20.439.693

4.1.1 Lonen en salarissen 14.917.012 14.551.000 15.586.964

4.1.2 Overige personele lasten -3.720 989.350 1.087.600

4.1 Personeelslasten 14.913.292 15.540.350 16.674.564

4.2.2 Materiele vaste activa 387.913 447.500 471.492

4.2 Afschrijvingen 387.913 447.500 471.492

4.3 Huisvestingslasten 1.410.609 1.227.400 1.333.850

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 668.155 588.500 642.500

4.4.2 Overige schoolgebonden kosten 1.006.764 833.550 916.100

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 364.369 340.000 368.500

4.4 Overige lasten 2.039.287 1.762.050 1.927.100

4 Kosten 18.751.101 18.977.300 20.407.006

5.1 Rentebaten 116

5 Financiële baten en lasten 116

1 Resultaat -76.140 13.150 32.687

04VF 06PH 06RN 08EW 08GE 10BA 10BA01 10RG 11FQ 12CC 23EL Totaal

Inkomsten ouderbijdragen 15.000    27.000    14.000    18.250    12.500    5.700      21.500    12.000    40.000    7.000      22.000    194.950   

Inkomsten Overblijf/NSA 40.000    71.000    -           -           30.000    21.300    -           26.000    -           -           20.000    208.300   

55.000    98.000    14.000    18.250    42.500    27.000    21.500    38.000    40.000    7.000      42.000    403.250   

besteding ouderbijdragen 15.000    27.000    14.000    18.250    12.500    5.700      21.500    12.000    40.000    7.000      22.000    194.950   

kosten overblijf/NSA 40.000    71.000    -           -           30.000    21.300    -           26.000    -           -           20.000    208.300   

resultaat 55.000    98.000    14.000    18.250    42.500    27.000    21.500    38.000    40.000    7.000      42.000    403.250   
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4.1.1 Lonen en salarissen 
Onder lonen en salarissen is ook de bijdrage ERD berekend 
 
4.1.2 Overige personele lasten 
Scholing, arbozorg, inhuur derden en attenties personeel maken onderdeel uit van deze groep. 
Onder de overige personele lasten is een post onvoorzien/calamiteiten opgenomen van € 120.000 
 
4.3 Huisvestingslasten 
Naast dagelijks onderhoud, schoonmaak en energie valt hier ook de dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening onder. 
 
4.4.2 Inventaris en apparatuur 
ICT is de grootste post die valt onder overige school gebonden lasten (€ 244.000). Licenties om de 
systemen draaiende te houden, telefonie en klein aanschaffingen. 
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Begroting per school 

 
 
 

 
 
 

 De tekorten bij het Atelier (10BA) en de Kersenboom (10BA01) hebben twee oorzaken: 
- De scholen functioneren als zelfstandige scholen, maar vallen beide onder hetzelfde brinnummer. Dit betekent dat er maar één keer een vaste voet wordt betaald 

voor twee scholen (ongeveer -/- € 32000). De GGL voor het Atelier, als zelfstandige school, ligt beduidend hoger dan de GGL voor het brinnummer, waardoor er een 
lagere bekostiging binnenkomt (ongeveer -/- € 18.000) Er is een apart brinnummer voor de Kersenboom aangevraagd en de verwachting is dat deze wordt 
toegekend. 

- Beide scholen maken een groei door. De Kersenboom start in 2020 al met een nieuwe groep en extra tijdelijke huisvesting moet ervoor zorgen dat de school verder 
kan groeien. In de nieuwe wijk waarin de Kersenboom ligt worden nog altijd nieuwe woningen en appartementen opgeleverd. 
Het Atelier gaat in 2022 naar een nieuw schoolgebouw in de wijk Holland Park. Er schrijven zich nu al kinderen in bij het Atelier die straks in de nieuwe wijk gaan 
wonen. 
De bekostiging voor het aantal leerlingen loopt een schooljaar achter op de werkelijke leerlingaantallen. Dat betekent dat groei altijd voorgefinancierd moet 
worden. 

 Het tekort bij de Jan Woudsmaschool (10RG) komt doordat er maar 145 leerlingen op deze school staan ingeschreven.  

 Het tekort bij de VDMV (11FQ) wordt met name veroorzaakt door een teruglopend leerlingaantal.  
 
 
 

Grootboekrekening Alle 04VF 06PH 06RN 08EW 08GE 10BA 10BA01 10RG 11FQ 12CC 23EL 31LR Bestuurskantoor

3.1 Rijksbijdragen 19.626.543 1.086.572 2.168.344 1.028.404 1.590.041 1.347.500 861.980 1.584.209 770.461 2.026.569 1.843.327 2.785.161 307.752 2.226.222

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies190.700 33.500 6.700 22.500 9.000 23.000 18.000 13.000 25.000 40.000

3.5 Overige baten 622.450 58.000 114.000 58.000 32.750 50.000 58.500 47.700 70.000 62.500 14.000 42.000 0 15.000

3 Opbrengsten 20.439.693 1.144.572 2.315.844 1.093.104 1.645.291 1.397.500 929.480 1.654.909 858.461 2.102.069 1.882.327 2.867.161 307.752 2.241.222

4.1 Personeelslasten 16.674.564 942.462 1.781.290 880.732 1.319.552 1.132.997 922.123 1.498.586 733.468 1.827.081 1.593.749 2.417.928 235.090 1.389.506

4.2 Afschrijvingen 471.492 16.918 28.018 23.949 37.981 39.356 17.919 52.635 20.950 80.568 46.674 75.630 0 30.893

4.3 Huisvestingslasten 1.333.850 57.400 104.100 59.500 113.500 77.500 97.000 81.000 73.200 84.000 105.850 143.300 337.500

4.4 Overige lasten 1.927.100 108.500 216.750 88.500 101.900 93.500 76.000 88.200 81.500 143.250 108.500 168.000 652.500

4 Kosten 20.407.006 1.125.280 2.130.158 1.052.681 1.572.934 1.343.353 1.113.042 1.720.421 909.118 2.134.899 1.854.773 2.804.858 235.090 2.410.399

1 Resultaat 32.687 19.292 185.687 40.423 72.357 54.147 -183.562 -65.512 -50.657 -32.830 27.553 62.303 72.662 -169.176
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Begroting bestuurskantoor 

 
Het bestuurskantoor behelst niet alleen de lasten van de staforganisatie (zie pag. 5) 
Naast de medewerkers van het stafbureau en de lasten die met de uitvoering van die taken gemoeid zijn, worden er 
bovenschool kosten betaald die de hele organisatie betreffen. 
 

 
 
 
Toelichting: 
Kolom 1: Totale lasten bestuurskantoor 
Kolom 2: Lasten bestuurskantoor bovenschools 
Kolom 3: Lasten stafbureau 

 De baten volgen uit de afromingen van de rijksbijdragen van de scholen 

 Onder de overige personele lasten vallen een bedrag voor personele calamiteiten, verzekeringen, arbozorg, 
kerstpakketten. 

 Onder de huisvestinglasten valt de dotatie aan de onderhoudsvoorziening en vergoeding gebruik ruimte in    
gebouw ‘de Kersenboom’. 

 Onder administratie en beheer vallen de verzekering voor:  
- Adviseurskosten 
- Accountantskosten 
- Contributies 
- Representatiekosten 

 
 
 
 
 
 

2020 2020 2020

Baten best best staf

Rijksvergoedingen 2.227.500        1.721.529         505.971           

Overige baten 15.000              15.000              -                    

Totaal baten 2.242.500        1.736.529         505.971           

Lasten

lonen en salarissen 775.980           335.009            440.971           

Overige personele lasten 595.500           568.000            27.500              

Afschrijvingen 31.000              26.000              5.000                

Huisvestingslasten 337.500           330.000            7.500                

Administratie en beheer 661.000           636.000            25.000              

Overige instellingslasten 10.000              10.000              -                    

Totaal: Lasten 2.410.980        1.905.009         505.971           

Resultaat -168.480          -168.480           -                    
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Investeringsbegroting 2020 

 

In de investeringsbegroting worden uitgaven begroot boven de € 500 met een langere levensduur zoals leermiddelen, 
chromebooks, digiborden en meubilair. Door middel van de afschrijvingslasten komen de lasten van deze 
investeringen tot uitdrukking in de exploitatiebegroting.  

Onderstaand is, uitgesplitst naar categorie, de investeringsbegroting opgenomen:  

 

 
 

In 2020 zijn ook de (deels) doorgeschoven investeringen uit 2019 opgenomen, waaronder € 86.000 ICT en € 62.000 

meubilair. 

2020 2021 2022

meubilair 203.100 54.500   47.500   

inventaris en apparatuur 16.150   34.750   2.300      

OLP leermiddelen 153.500 125.500 43.000   

ICT 275.600 150.165 104.630 

648.350 364.915 197.430 
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Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Het Atelier, de Kersenboom en Basisschool Weespersluis verwachten een toename van hun leerlingaantal de komende jaren. Dat is vertaald in bovenstaande tabel. 
 
Er is een inschatting gemaakt van het benodigd aantal groepen en daarmee het benodigd aantal fte. De groepen worden in de begroting gestart op1 augustus, maar wellicht 
moet dat eerder in het jaar gebeuren. Met materiële benodigdheden is nog geen rekening gehouden.  
 
 
 

Grootboekrekening

Realisatie  

2018

Begroting  

2019

Begroting  

2020

Begroting  

2021

Begroting  

2022

Begroting  

2023

Begroting  

2024

3.1 Rijksbijdragen 17.662.926 18.110.750 19.626.543 20.119.656 20.521.224 20.941.312 21.334.134

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 199.953 197.500 190.700 190.700 190.700 190.700 190.700

3.5 Overige baten 811.967 682.200 622.450 632.450 629.950 629.950 629.950

3 Opbrengsten 18.674.846 18.990.450 20.439.693 20.942.806 21.341.874 21.761.962 22.154.784

4.1 Personeelslasten 14.913.292 15.540.350 16.674.564 17.055.347 17.487.935 17.725.951 17.961.190

4.2 Afschrijvingen 387.913 447.500 471.492 497.206 485.668 470.821 443.072

4.3 Huisvestingslasten 1.410.609 1.227.400 1.333.850 1.329.350 1.329.350 1.329.350 1.329.350

4.4 Overige lasten 2.039.287 1.762.050 1.927.100 1.927.100 1.927.100 1.927.100 1.927.100

4 Kosten 18.751.101 18.977.300 20.407.006 20.809.003 21.230.053 21.453.222 21.660.712

5.1 Rentebaten 116

5 Financiële baten en lasten 116

1 Resultaat -76.140 13.150 32.687 133.803 111.821 308.740 494.072

04VF 06PH 06RN 08EW 08GE 10BA 10BA01 10RG 11FQ 12CC 23EL 31LR Totaal

1-10-2020 202 406 192 317 256 195 381 145 418 349 539 40 3400

1-10-2021 202 406 192 317 256 220 401 145 418 349 539 80 3445

1-10-2022 202 406 192 317 256 225 433 145 418 349 539 120 3482

1-10-2023 202 406 192 317 256 275 433 145 418 349 539 120 3532
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Risico’s 

 
 
Groeibekostiging 
 
In de begroting 2020 is rekening gehouden met groeibekostiging. Voor de scholen Het Atelier, de Kersenboom en 
Weespersluis wordt een toename van het aantal leerlingen verwacht. Het Atelier zal worden verplaatst naar de 
nieuwbouwlocatie Hollandspark in Diemen. De Kersenboom ligt in de nieuwbouwwijk ‘De Sniep” in Diemen Noord, 
waar nog rekening wordt gehouden met de bouw van een woontoren en oplevering van andere geplande woningen. 
Bassischool Weespersluis is een afgelopen jaar gestarte school en komt in een nieuw gebouw, samen met de 
Jozefschool van de ASKO in de nieuwbouwwijk Weespersluis te Weesp. 
Risico niveau: laag 
 
Vordering Ministerie 
 
Basisschool Noorderbreedte bestaat uit basisschool Het Palet en De Duif (twee brinnummers en separate bekostiging 
vanuit het ministerie). Al jaren bestaat het voornemen deze twee scholen te laten fuseren, dit is echter nog niet 
formeel gerealiseerd. Inmiddels werken de twee scholen al wel als ware zij één school. De afgelopen jaren heeft de 
Noorderbreedte er wel op toegezien dat er leerlingen werden ingeschreven op zowel Het Palet als op De Duif en 
jaarlijks werden groepen Palet en Duif leerlingen samengesteld. (Leerlingen werden overgeschreven van de Palet 
naar de Duif en v.v.). Men ontving hiermee voor elke school de vaste voet, directietoeslag, etc. 
Er bestaat een kans dat de Inspectie (al hoewel zij op de hoogte zijn van de twee scholen in één school) en het 
Ministerie bezwaar gaan maken tegen deze handelswijze en een deel van de bekostiging terugvorderen. 
Risico niveau: laag/gemiddeld  
 
Eigenrisico ziektevervanging 
 
Voor ziektevervanging in het kader van het eigenrisico is €500.000 opgenomen. In principe moet dit toereikend zijn. 
Voor 2019 wordt dit bedrag echter al bereikt.  Strakke afspraken omtrent welke vervangingen (en wanneer ingezet) 
worden bekostigd uit deze middelen moeten ervoor zorgen dat het bedrag toereikend is.  
De monitoring hiervan is wellicht niet optimaal. 
Risico niveau: laag / gemiddeld 
 
 
UWV-transitievergoedingen 
 
In totaal is door Florente (en voorgangers) voor € 362.000 aan transitievergoeding betaald in de jaren 2018-2019  
die in aanmerking komt voor terugbetaling door de UWV in 2020. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. 
De kans bestaat dat UWV deze de terugbetaling- in tegenstelling tot wat is gecommuniceerd- niet in 2020, maar later 
of geheel niet verricht. 
Risico niveau: gemiddeld 
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Betreft: Beantwoorden gestelde vragen begroting 2020 

Datum: 25-2-2020 

 
Op verzoek stuur ik je hierbij de antwoorden op de door jullie gestelde vragen. 

Begrotingen per school  

- Pagina 8: 
De genoemde bedragen ter toelichting van het verwachte tekort bij het Atelier en de Kersenboom verklaren het 

tekort slechts voor een deel. Kan er vanuit gegaan worden dat de bekostiging per leerling het overblijvende 

tekort dicht? Welk bedrag verwacht Florente nog te ontvangen voor de zogenaamde groeischolen? 

De zogenaamde groeibekostiging komt binnen op bestuursniveau. Daar is hij ook begroot; dit is een bedrag van 

circa €175.000. Vanuit DUO wordt op stichtingsniveau bepaald of er recht is op deze bekostiging. Er wordt 

gerekend met krimp en groei, met een ondergrens van tenminste 3% van het totaal aantal leerlingen. 

 

Pagina 8: 
Zou een aanvullende toelichting gegeven kunnen worden op hoe de gewogen gemiddelde leeftijd van 

invloed is op de begroting van de scholen (en in het bijzonder het tekort bij het Atelier)? Aangegeven 

wordt dat de leeftijd bij het Atelier hoger ligt dan bij de andere scholen, hoe verhoudt zich dit tot het 

aangegeven tekort? 

De GGL van het Atelier als aparte BRIN is 45,83, de GGL van de Kersenboom als aparte BRIN apart is 34,97. De 

gezamenlijke GGL is 38,58. De GGL is onderdeel van de berekening van de lumpsum bekostiging. Voor het 

Atelier scheelt dit ± € 60.000. 

 
- Pagina 8: 

Bij de begrotingen per school is ook te zien dat een aantal scholen een positief resultaat hebben in 2020. Kan 

er een verklaring gegeven worden voor de positieve resultaten op de begroting bij de scholen? Wat gebeurt 

er met dit positieve resultaat? 

 
Het positieve resultaat is over het algemeen te verklaren door een gunstige klassendeler. Er hoeven geen extra 

groepen geformeerd te worden en dus geen extra leerkrachten. Het positieve resultaat draagt bij aan de 

negatieve resultaten van andere scholen. Op stichtingsniveau wordt het verevend. 

Begroot resultaat 

- In de begroting van Stichting OOP werd aan de hand van het weerstandsvermogen, afgezet tegen de 

kengetallen van de Inspectie van het Onderwijs, een indicatie gegeven van het eigen vermogen ten opzichte van 

de totale inkomsten van de stichting. Graag zouden wij, in aanvulling op de begroting, informatie krijgen over 

het weerstandsvermogen. 

Daarbij zouden wij ook graag aanvullende informatie over de reserves en voorzieningen ontvangen. In de 

begroting is geen aparte opstelling van de reserves en voorzieningen weergegeven. Is deze er wel? Kan dit 

separaat aangeleverd worden met een toelichting hierop? 

 
In de kalenderjaarrekening wordt dit uitgebreid toegelicht. Het streven is om de begroting volgend jaar ook 

van dergelijke kengetallen te voorzien. 

 
- Pagina 8: 

Het bestuurskantoor heeft een negatief resultaat van € 169.176. Kunnen wij een toelichting hierop krijgen? 
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Welke kosten worden onder de overige lasten ondergebracht? In 2019 is geen weergave geweest van 

bestuurskantoor, terwijl deze nu in de min is. Vraag of begroting 2021 wel deze gegevens bevat. 

Er is inzichtelijk gemaakt hoe en welke bedragen van de scholen worden afgeroomd om de bovenschoolse 

kosten te betalen. Er wordt vanwege efficiency steeds meer bovenschools betaald en begroot waardoor op dat 

niveau een tekort is ontstaan. Florente gaat de komende periode gebruiken om de gebruikelijke afroming te 

herzien en (interne) afspraken te maken voor de hele stichting. 

 
- Pagina 8 en pagina 9: 

Het resultaat van het bestuurskantoor op pagina 8 wijkt af van het resultaat van het bestuurskantoor op 

pagina 9. Waar komt dit verschil vandaan? 

Hier is een slordigheidsfoutje in geslopen (verschil van ong. € 700,-) 

- Waar is de € 500.000 opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2024 op pagina 11? 

De (meerjaren)begroting is opgesteld voor de gehele stichting, dus inclusief de bovenschoolse organisatie. Als 

met de verwijzing naar “de €500.000” gedoeld wordt op de kosten van vervanging van ziek personeel, dan is 

het antwoord dat deze kosten zijn opgenomen onder de personeelskosten. 
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Personele begroting 

- Voor personele calamiteiten is een bedrag van € 120.000 opgenomen. Wat valt er onder deze calamiteiten? En 
is € 120.000 voldoende voor 12 scholen? 

 
Wat onder calamiteiten valt is aan de directeur bestuurder te bepalen. Scholen kunnen een beroep doen op dit 

bedrag na aanvraag. Of het voldoende is zal achteraf moeten blijken. Er zijn nu geen redenen om een hoger 

bedrag op te nemen. 

 
- Op pagina 12 wordt gemeld dat het maximale bedrag van het eigen risico van € 500.000 voor 2019 al is 

bereikt. Er wordt aangegeven dat strakke afspraken ervoor moeten zorgen dat het bedrag toereikend is. Kan 

er een toelichting worden gegeven op wat deze strakke afspraken inhouden? Daarbij wordt aangegeven dat 

de monitoring niet optimaal is, waarom wordt de monitoring niet verbeterd? Op welke plek in de begroting 

is het eigen risico opgenomen? 

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot het eerste jaar van eigen risicodragerschap. De 

bevindingen zullen besproken worden met GMR en bestuur. Voor alsnog kunnen we concluderen dat er voor 

2019 een bedrag van ong. € 32.000,- over is op deze post. 

 
Middelen onderwijsachterstandenbeleid 

- De Grote Beer is de enige school in de gemeente Ouder-Amstel die middelen voor onderwijsachterstanden 
ontvangt. 

 
School (BRIN vestiging) Aantal bekostigde leerlingen Achterstandsscore met drempel Achterstandsscore zonder drempel Betrouwbaarheid 

 
 

08GE00 245 55,37 224,63 

Op pagina 3 van de begroting staat dat er een herverdeling op basis van solidariteitsbasis gaat 

plaatsvinden. Wat houdt dit solidariteitsbeginsel in en wat is het effect op middelen Grote Beer? 

 
Voor de stichting als geheel is er meer geld beschikbaar voor onderwijsachterstandsmiddelen. Per school zijn 

er echter grote verschuivingen door de nieuwe berekening. Intern is afgesproken om 20% van het bedrag dat 

elke school aan achterstandsmiddelen ontvangt, af te romen en toe te wijzen aan de school die het meeste 

hard achteruit gaat (Atelier). 

- In Diemen ontvangen De Ark, Het Atelier en De Octopus onderwijsachterstandenmiddelen. Wat is het effect van 
de herverdeling op de middelen van deze scholen? 

- 
Zie bovenstaand antwoord. 
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 Risico’s 

- Pagina 12 – Vordering minsterie: 
Op pagina 12 wordt aangegeven dat er mogelijk sprake is van een fusie van De Duif en ’t Palet in Diemen. 

“Er bestaat een kans dat de Inspectie (al hoewel zij op de hoogte zijn van de twee scholen in één school) en het 

Ministerie bezwaar gaan maken tegen deze handelswijze en een deel van de bekostiging terugvorderen.” 

Hoe groot is het bedrag dat kan worden gevorderd? 
Dat zou berekend kunnen worden vanaf de fusie tussen OOP en Spirit. Nu wordt 2 keer de directietoeslag 

ontvangen (± € 33.000 per jaar) 

 
- Pagina 12 – UWV-transitievergoedingen 

“ In totaal is door Florente (en voorgangers) voor € 362.000 aan transitievergoeding betaald in de jaren 

2018-2019 die in aanmerking komt voor terugbetaling door de UWV in 2020. Hiermee is rekening gehouden in 

de begroting. De kans bestaat dat UWV deze de terugbetaling- in tegenstelling tot wat is gecommuniceerd- 

niet in 2020, maar later of geheel niet verricht.” 

Wanneer is hier uitsluitsel over? 
Dat zal in de 2e helft van 2020 duidelijk worden 

 
Kwartaalrapportages 

- In de statuten staat dat er kwartaalrapportages worden verstuurd. Wanneer staat in de planning om deze voor 

2020 aan te leveren? Kunnen we in 2020 nog een bestuursrapportage verwachten die effect heeft op de cijfers 

van de huidige begroting? 

 
De kwartaalrapportages worden binnen 3 weken na afloop van het kwartaal opgesteld en daarna in de 

vergadering van het algemeen bestuur besproken. Er wordt daarbij tevens per kwartaal een forecast 

gemaakt voor het hele jaar op basis van de dan beschikbare informatie. Indien gewenst kunnen wij de 

kwartaal rapportages toesturen. 

 
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zie uit naar de persoonlijke 

kennismaking op 3 maart. 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Hans Ploeg ctm salc 

Directeur bestuurder 

Florente basisscholen 
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Verzonden

Betreft Ouderkerk aan de Amstel

Begroting St. Florente 2020 9 maart 2020

Geachte heer Ploeg,

Inleiding
Op 21 januari 2020 heeft u de gemeenteraad van Ouder-Amstel de begroting van 
Stichting Florente Basisscholen (Florente) voor 2020 toegezonden. Op 26 februari 
hebben wij antwoord gekregen op de aanvullende vragen over de begroting 2020. In 
deze brief stellen wij u op de hoogte van onze zienswijze. 

Zienswijze
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) 
en Stichting Spirit gefuseerd tot Stichting Florente. Als gevolg van deze fusie is dit het 
tweede jaar dat een begroting voor Florente kan worden gepresenteerd. Het is goed 
om te zien dat zowel de begroting 2020 als de meerjarenbegroting sluiten met 
positieve resultaten. 

Onderstaand vindt u puntsgewijs onze zienswijze:

 De Grote Beer
De Grote Beer is de enige school in de gemeente Ouder-Amstel die van het Rijk 
onderwijsachterstandenmiddelen ontvangt. Op pagina drie van begroting staat 
dat er een herverdeling van deze middelen op solidariteitsbasis plaatsvindt. 
Elke school die onderwijsachterstandenmiddelen ontvangt, staat 20 procent 
van haar middelen af aan de school die het meeste achteruit is gegaan (Het 
Atelier in Diemen). Op het Atelier is het merendeel van de kinderen uit 
nieuwkomersgezinnen uit Duivendrecht geplaatst. Kan Florente aangeven of zij 
de onderwijsachterstandenscores van het CBS gebruikt om scholen met elkaar 
te vergelijken. Graag zien wij in het jaarverslag een nadere uitleg welk effect 
de herverdeling van de onderwijsachterstandenmiddelen heeft gehad op 
schoolniveau.
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 Weerstandsvermogen
In de begrotingen van St. OOP werd aan de hand van het 
weerstandsvermogen, afgezet tegen de kengetallen van de Inspectie van het 
Onderwijs, een indicatie gegeven van het eigen vermogen ten opzichte van de 
totale inkomsten van de stichting. Wij hebben verzocht om dit in de begroting 
van stichting Florente ook zo te doen. De kengetallen geven een indicatie in 
hoeverre de financiële positie van Florente gezond is. 

 Kwartaalrapportages 
Florente stelt de kwartaalrapportages binnen drie weken na afloop van het 
kwartaal op en deze kunnen vervolgens toegestuurd worden naar de 
gemeente. Wij ontvangen de kwartaalrapportages graag. De 
kwartaalrapportages maken het mogelijk vinger aan de pols te houden. 
De kwartaalrapportage uit het derde kwartaal geeft hopelijk uitsluitsel of de 
UWV-transitievergoeding op pagina 12 van de begroting terug betaald moet 
gaan worden. 

 Negatief resultaat bestuurskantoor 
Uit de grootboekrekening op pagina 8 van de begroting blijkt dat het 
bestuurskantoor een negatief resultaat heeft van € 169.176. De verklaring voor 
dit negatief resultaat is dat vanwege efficiency het bestuurskantoor meer 
kosten van de scholen overneemt. De scholen staan voor deze ‘bovenschoolse 
lasten’ een bijdrage af aan het bestuurskantoor. De komende periode gaat 
Florente de afspraken rondom de gebruikelijke afroming herzien. Geadviseerd 
wordt om in het jaarverslag weer te geven wat de financiële effecten zijn van 
de herziene afspraken op schoolniveau en op stichtingsniveau. 

   Proces
De begroting van Stichting Florente Basisscholen is later ontvangen dan op 
basis van de statuten zou mogen worden verwacht. In de statuten van een 
samenwerkingsstichting moet een regeling zijn opgenomen over de vaststelling 
van de begroting en jaarrekening na overleg met de gemeenteraad van de 
gemeente waarin de school waar openbaar onderwijs wordt gegeven.

In de statuten, artikel 4, lid 2, staat dat het bestuur vóór vijftien december een 
begroting vaststelt voor het daaropvolgende kalenderjaar. Voorafgaand aan de 
vaststelling, stelt het bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om een 
zienswijze op de begrotingswijze te geven. Op 17 april 2018 heeft een 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de toenmalige directeur-bestuurders 
van St. OOP en St. Spirit en de gemeente Ouder-Amstel en Diemen. In dit 
overleg is afgesproken dat Florente de gemeente in de gelegenheid stelt om 
voorafgaand aan de vaststelling van de begroting een zienswijze te geven. De 
gemeenteraad behandelt de begroting na de vaststelling. De gemeenteraad 
kan de zienswijze van het college aanpassen of aanvullen en accordeert de 
zienswijze van het college. Als uit de behandeling van de raad nog aanvullende 
vragen of acties komen, dan treedt de wethouder op dat moment in gesprek 
met het schoolbestuur.  

Het college heeft niet de gelegenheid gehad om voorafgaand aan de 
vaststelling een zienswijze op de begroting 2020 te geven. De gemeente is met 
Florente in gesprek over de regeling omtrent de vaststelling van de begroting 
en de jaarrekening met als doel overeenstemming te bereiken over dit proces. 
Met Rob Niehe, interim-bestuurder van Florente van 1 oktober 2019 tot 1 
februari 2020, is besproken of het wijzigen van de statuten zou helpen bij het 
stroomlijnen van het proces. Wij zetten het constructieve overleg met Florente 
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graag voort. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

De  secretaris, De burgemeester,

L. Heijlman J. Langenacker 





2.b Vaststellen Kadernota Duo+ 2021- 2020/13

1 Dossier 1576 voorblad.pdf 

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1576
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 9 april 2020
Agendapunt 2.b
Omschrijving Vaststellen Kadernota Duo+ 2021- 2020/13
Eigenaar Bennis, J.

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 9 april 2020

Toelichting
Het doel van deze nota is om kaders te scheppen voor het opbouwen van een realistische 
structurele meerjarenbegroting 2021-2024 en verder. In de kadernota Duo+ worden geen 
inhoudelijke wensen van de gemeenten opgenomen, maar enkel ontwikkeling van de eigen 
bedrijfsvoering, zoals de Cao-ontwikkeling, het prijsindexcijfer, de groei van de gemeenten 
(die van invloed zijn op de bijdrage: zie verder onder groei) en beleidsvoornemens van 
Duo+.

Voorgesteld besluit
1. Geen zienswijze in te brengen op de kadernota 2021 Duo+.
2. De kadernota 2021 Duo+ te betrekken bij het opstellen van de kadernota 2021 en 
begroting 2021 van Gemeente Ouder-Amstel.
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RAADSVOORSTEL

Nummer 
2020-13

datum raadsvergadering : 23 april 2020
onderwerp : Kadernota Duo+ 2021
portefeuillehouder : J. Langenacker
datum raadsvoorstel : 17 maart 2020

Samenvatting
 In de kadernota 2021 Duo+ worden de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten 
opgenomen ter uitwerking in de begroting 2021 Duo+. De kadernota schept de kaders 
voor het opbouwen van een realistische meerjarenbegroting 2021-2024 Duo+.

Wat is de juridische grondslag?
Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen zendt het bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 
zienswijze aan de raad van de deelnemende gemeente.

Wat is de voorgeschiedenis?
Zoals de Wet op gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voorschrijft komt ook dit jaar 
Duo+ met een kadernota. De Kadernota 2021 van Duo+ bevat de uitgangspunten voor 
het opstellen van de begroting 2021. De Kadernota bevat geen nieuw beleid. Deze 
beleidsvoorstellen verlopen via de kadernota van de deelnemende gemeente zelf. De 
Kadernota is vooral financieel van aard en legt de uitgangspunten op het gebied van 
indexering en inwonersaantallen vast. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De Kadernota 2021 Duo+ ligt voor ter zienswijze. 

Wat gaan we doen?
Het doel van de kadernota is kaders te scheppen voor het opbouwen van een realistische 
structurele meerjarenbegroting 2021-2024 en verder voor Duo+. In de kadernota Duo+ 
worden geen inhoudelijke wensen van de gemeenten opgenomen, maar enkel 
ontwikkeling van de eigen bedrijfsvoering, zoals de CAO-ontwikkeling, het 
prijsindexcijfer, de groei van de gemeenten (die van invloed zijn op de bijdrage) en 
beleidsvoornemens van Duo+.
De kadernota geeft de uitgangspunten om in de begroting 2021 het financiële 
meerjarenperspectief te kunnen actualiseren. Bij de actualisatie worden ook de financiële 
gevolgen van eerdere besluitvorming, verwerkt in de voortgangsrapportages en de 
jaarrekening, meegenomen. 

Wat is het maatschappelijke effect?
Duo+ levert middels zijn ondersteuning een bijdrage aan de maatschappelijke effecten 
die Ouder-Amstel nastreeft voor zijn inwoners, organisaties en belanghebbenden. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Er kan een zienswijze op de kadernota 2021 Duo+ ingediend worden.
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Wat hebben we hiervoor nodig?
Bij het opstellen van de Kadernota 2021 en begroting 2021 Ouder-Amstel wordt rekening 
gehouden met de kadernota 2021 van Duo+. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De besluitvorming wordt gecommuniceerd met Duo+. 

Wat is het vervolg?
Duo+ op de hoogte stellen van uw beslissing.
De kadernota 2021 van Duo+ te betrekken bij het opstellen van de kadernota 2021 en 
begroting 2021 van Ouder-Amstel. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Niet van toepassing.

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

L.J. Heijlman J. Langenacker
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RAADSVOORSTEL/-BESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2020, nummer 
2020/13,

BESLUIT :

1. Geen zienswijze in te brengen op de kadernota 2021 Duo+.
2. De kadernota 2021 Duo+ te betrekken bij het opstellen van de kadernota 2021 en 

begroting 2021 van Gemeente Ouder-Amstel. 

Ouder-Amstel, 23 april 2020

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar J. Langenacker



1 Duo+ - Kadernota 2021- bijl kadernota.docx 
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Inleiding 

Aanleiding
Volgens artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen zendt het bestuur van een GR de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende 
gemeenten toe. Dit is nader gespecificeerd in artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling en luidt:

“Het Bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijze aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. De algemene financiële en beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van 
de bijdrage van de deelnemers aan de regeling, de beleidsvoornemens voor het volgende 
begrotingsjaar en de prijscompensatie.”

In 2019 is de begroting Duo+ uitgebreid getoetst om te komen tot een reële, structureel sluitende 
meerjarenbegroting, daarom is ervoor gekozen geen aparte kadernota op te stellen, maar de kaders 
in die begroting te integreren. Dit jaar wordt, conform bovenstaand juridisch kader wel een aparte 
kadernota om zienswijzen aan de raden van de DUO-gemeenten voorgelegd.

Doel nota 
Het doel van deze nota is om kaders te scheppen voor het opbouwen van een realistische structurele 
meerjarenbegroting 2021-2024 en verder. In de kadernota Duo+ worden geen inhoudelijke wensen 
van de gemeenten opgenomen, maar enkel ontwikkeling van de eigen bedrijfsvoering, zoals de Cao-
ontwikkeling, het prijsindexcijfer, de groei van de gemeenten (die van invloed zijn op de bijdrage: zie 
verder onder groei) en beleidsvoornemens van Duo+.

Leeswijzer
In hoofdstuk “Financiële uitgangspunten” van deze nota worden de algemene uitgangspunten 
geformuleerd waarop de begroting en de meerjarenbegroting gebaseerd wordt. Vervolgens worden 
in de volgende hoofdstukken de kaders financieel uitgewerkt ten behoeve van het opstellen een reële 
structurele meerjarenbegroting 2021-2024, deze zijn gebaseerd op:

 Doorwerking vanuit het begrotingsjaar 2019
o Eerdere besluiten waaronder de structurele begrotingswijzigingen uit 2019;
o De besluitvorming rond de nieuwe verdeelsystematiek;
o Financieel autonome ontwikkeling waaronder de cao-ontwikkelingen.

 Kaders begroting 2021
o Autonome ontwikkelingen waaronder indexcijfers voor loon en prijsmutaties;
o Groeipercentage vanuit de nieuwe verdeelsystematiek.

 Noodzakelijke budgetten voor een goede bedrijfsvoering en ontwikkelingen.

 Risico’s.
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Beleidsvoornemens 
Algemeen
De gemeenschappelijke regeling (GR) Duo+ is belast met uitvoerings- en bedrijfsvoeringstaken voor de 
3 gemeenten: Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. Binnen de programma’s van Duo+ wordt daarom 
in principe geen beleid ontwikkeld, dat gebeurt bij de DUO-gemeenten.  Voor de programma’s Buurt 
en Burger wordt door Duo+ in de gemeentelijke P&C-cyclus gerapporteerd over de beleids- en 
uitvoeringsplannen. In de P&C-documenten van Duo+ wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering 
van de eigen organisatie. De beleidsvoornemens waarover in de P&C-documenten wordt 
gerapporteerd betreffen voornemens tot het professionaliseren en doorontwikkelen van de 
organisatie Duo+ en de bedrijfsvoering processen die Duo+ voor de 4 organisaties uitvoert.  
De professionalisering en doorontwikkeling van Duo+ wordt in 2021 langs een drietal lijnen 
vormgegeven, om te komen tot een meer wendbare uitvoeringsorganisatie die goed kan inspelen op 
de gevraagde dienstverlening. 

Professionaliseren uitvoeringsorganisatie 
Om de continuïteit van de dienstverlening te verbeteren wordt ingezet op het verder verminderen van 
de kwetsbaarheden in de uitvoering. Daarbij wordt ingezet op het verminderen van kwetsbare 
éénpitsfuncties, het verder verbeteren van processen, inzet op competenties die aansluiten op de 
gewenste dienstverlening en een aantal trajecten van teamontwikkeling. Daarbij wordt ten minste 
ingezet op de volgende domeinen: 

Wijziging rechtmatigheidsverantwoording
Vanaf het boekjaar 2021 wordt de directeur verantwoordelijk voor het afgeven van een 
rechtmatigheidsverklaring aan het Duo+ Bestuur. Dit heeft gevolgen voor het financieel beleid, de 
inrichting van de organisatie en de financiële verantwoording binnen de Duo+.  Een eerste stap in de 
voorbereiding hierop is reeds in 2020 gezet. Door de Verbijzonder Interne Controle (het VIC-team) 
onder het programma Stafbureau te brengen wordt de onafhankelijkheid van de VIC geborgd en wordt 
nadrukkelijk ingezet op de professionaliseren van de interne controle en de auditfunctie binnen Duo+. 

Transitieplan P&O 
Het bestuur heeft de opdracht gegeven de dienstverlening van P&O te verbeteren terwijl er een betere 
aansluiting wordt gevonden bij de ontwikkelingen en vraag van de DUO-gemeenten. Om deze 
verbetering van de dienstverlening te realiseren is een transitieplan opgesteld dat inzet op 
kennisontwikkeling, houding, gedrag en een organisatorische wijziging beoogd om deze ontwikkeling 
in te borgen. De transitie wordt in 2020 voorbereid en opgestart, maar zal vooral in 2021 en 2022 
plaatsvinden. 

Inrichting Sociaal Domein
Het Sociaal Domein is continu in beweging. De organisatie moet kunnen inspelen op de beoogde 
veranderingen om zo het resultaat van de decentralisaties te optimaliseren. Er wordt een bijdrage 
geleverd aan de visie op de doorontwikkeling van en visievorming binnen het Sociaal Domein. 
Vervolgens wordt deze ambitie vertaald naar de uitvoering om zo vanuit Duo+ een optimale bijdrage 
te leveren aan het beoogde effect. In 2021 worden de effecten vertaald naar de voor de 
organisatie(structuur) en geborgd binnen de processen in Duo+. 
 
VTH
In 2021 wordt gewerkt conform de Omgevingswet. Samen met de wet private kwaliteitsborging heeft 
dit effect op de manier van werken en organiseren van het VTH-domein. Dit vormt het kader van een 
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proces van teamontwikkeling binnen VTH, zodat de dienstverlening binnen dit domein verbeterd 
wordt en ingespeeld kan worden op veranderingen in de toekomst. 
Sturing op effect
Duo+ levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke effecten die de DUO-gemeenten willen 
bereiken. Na inzet om de basis op orde te krijgen én de opdrachtgever en -nemer structuur in te 
bedden in de organisaties wordt de stap gezet naar een verbeterde sturing op maatschappelijke 
effecten. Op deze wijze wordt gebouwd aan een meer wendbare uitvoeringsorganisatie die beter kan 
inspelen op diverse (maatwerk)vraagstukken binnen de DUO-gemeenten. 

Versterken van het netwerk
Tot slot wordt ingezet op het versterken van de samenwerking van het netwerk. Enerzijds wordt de 
eigenaarsrol beter vormgegeven zodat er beter kan worden gestuurd op gedeelde opgaven binnen het 
netwerk, anderzijds wordt het gezamenlijk werkgeverschap en gezamenlijke werkgeversfaciliteiten 
van de vier samenwerkende organisaties verder ontwikkeld. 

Inzet op inclusief werkgeverschap & wet banenafspraak
Om invulling te geven aan het gezamenlijk werkgeverschap wordt een visie daarop opgesteld. In deze 
visie krijgt inclusiviteit een nadrukkelijke plaats. De DUO-organisaties willen een goede afspiegeling 
van de maatschappij zijn en geven daar in de visie op werkgeverschap invulling aan. Daarnaast wordt 
door de DUO-organisaties ingezet op het voldoen aan hun verplichting onder de wet Banenafspraak. 
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Financiële uitgangspunten begroting 2021
Algemeen
Voor het opstellen van een reëel structureel sluitende (meerjaren)programmabegroting is het 
belangrijk, dat kaders worden geformuleerd door het Duo+ Bestuur. Daarnaast dient de 
programmabegroting uiteraard te voldoen aan de wettelijke kaders die vastliggen in het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). 

Voorgesteld wordt de volgende kaders te hanteren bij het opstellen van de begroting en het 
meerjarenperspectief: 

Financiële kaders 
 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 primitieve meerjarenbegroting 2019-2022 en de voortgangsrapportages 2019 van Duo+.
 De nieuwe verdeelsystematiek.
 Loonontwikkeling (Cao, Werkgeverslasten).
 Prijsindexcijfer 2019 (algemene prijsontwikkeling van CPB).
 In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen net als in de DUO-gemeenten. 

Indexcijfers 
Afgesproken is dat voor de DUO-organisaties de indexcijfers (loon- en prijsontwikkelingen) van het CPB 
maart 2020 aan te houden. Echter, voor het opstellen van de kadernota en de begroting van Duo+ is 
dit cijfer te laat bekend. Voorgesteld wordt daarom het laatst bekende CPB-indexcijfer te hanteren 
voor de loon- en prijsontwikkelingen.

Verdeelsleutel
In 2019 is op basis van nieuwe afspraken over de verdeelsystematiek een gewijzigde 
bijdrageverordening Duo+ opgesteld. Deze afspraken zijn het uitgangspunt voor de berekening van de 
bijdragen van de DUO-gemeenten aan de GR Duo+. 

Programma’s Stafbureau en Bedrijfsvoering 
De kosten voor de programma’s Stafbureau en Bedrijfsvoering worden verdeeld op basis van 45% 
vaste- en 55% variabele kosten. De vaste kosten worden gelijkelijk door de 3 DUO-gemeenten 
gedragen en de variabele kosten verdeeld naar rato van inwonertal. De programma Stafbureau wordt 
gezien als een ‘bijzonder’ onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarom worden de kosten niet langer 
doorberekend aan de overige 3 programma’s: Bedrijfsvoering, Burger en Buurt, maar op dezelfde wijze 
als de kosten voor Bedrijfsvoering verdeeld. Daarnaast is een ingroeimodel voor de gemeente Ouder-
Amstel afgesproken waarbij deze deelnemer gedurende 4 jaar een aflopende korting krijgt op de 
bijdrage aan het pakket Bedrijfsvoering. 

Programma’s Burger en Buurt
In de jaarlijks af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) wordt de gemeentelijke vraag in 
overeenstemming gebracht met de afgesproken bijdrage. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt aan 
de Opdrachtgevers/Opdrachtnemer (OGON’s) keuzes voorgelegd om dit wel in overeenstemming te 
brengen. Daar kan dan eventueel de keuze worden gemaakt (via de weg van de inhoud), dat een DUO-
gemeente meer producten wil afnemen, die dan ook separaat bekostigd worden.
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Groei
Voor de programma’s Stafbureau en Bedrijfsvoering is in de gewijzigde bijdrageverordening 
vastgesteld dat de begroting van Duo+ in 2021 voor het eerst geïndexeerd wordt naar de groei van het 
inwonertal van de DUO-gemeenten. In deze indexering is reeds een efficiencykorting van 70% verwerkt 
(de berekening van de groei is opgenomen onder de financiële kaders bij deze kadernota). Deze 
verhoging van de begroting van beide programma’s wordt aangewend om de kosten van groei op te 
vangen, zoals de toename in licentiekosten, huisvesting, maar ook extra inzet op advisering en 
ondersteuning van de DUO-gemeenten.

Voor de programma’s Burger en Buurt is een dergelijke indexering niet afgesproken. De groei van de 
DUO-gemeenten wordt daar vertaald in de gemeentelijke vraag aan Duo+. Als dat in de DVO’s leidt tot 
een grotere afname van producten en diensten bij Duo+ wordt dit separaat bekostigd. 

Productieve uren
Voor 2021 en verder wordt, rekening houdend met verlof, weekenden, feestdagen, opleidingen en 
ziekte, uitgegaan van minimaal 1.400 productieve uren per Fte. 

Specifieke opdrachten vanuit de DUO-gemeenten
Bij het opstellen van de kadernota zijn geen nieuwe, specifieke opdrachten voor 2021 vanuit de DUO-
gemeenten opgenomen. Deze opdrachten worden na besluitvorming in de gemeentelijke P&C-cyclus 
verwerkt in de begroting van Duo+. 

Inrichting en opbouw begroting 
De belangrijkste kaders van het BBV zijn hieronder in beeld gebracht en nader toegelicht:

Uniforme taakvelden 
Ter vervanging van de functionele indeling, dient de begroting en daarmee ook de financiële 
administratie verplicht omgezet te worden naar taakvelden. Hiertoe zijn 49 verplichte taakvelden 
voorgeschreven. Voor de Duo+ zijn niet alle taakvelden van toepassing.

Afzonderlijk taakveld voor overhead 
De kosten van overhead worden verantwoord in een afzonderlijk taakveld. Voor Duo+ is dit taakveld 
voornamelijk van toepassing op het programma Bedrijfsvoering en de leidinggevenden van de Duo+ -
organisatie.

Financiële kengetallen 
Op grond van de BBV-voorschriften is een aantal financiële kengetallen verplicht voorgeschreven. 
Hiervan zijn drie financiële kengetallen relevant voor de BBV. 
 Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd met alle verstrekte geldleningen. 
 Kengetal solvabiliteitsratio. 
 Kengetal structurele exploitatieruimte. 

Europees Monetaire Unie saldo (EMU-saldo) 
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in de nieuwe BBV-
voorschriften een geprognosticeerde balans voorgeschreven en dient het EMU-saldo meerjarig in een 
begrotingsparagraaf opgenomen te worden. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans 
krijgen het bestuur en de partners meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, 
in het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. Hier geldt dat dit voor 
Duo+ van weinig tot geen betekenis is. Immers de lasten zijn gelijk aan de baten. 
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(Financiële) kaders voor een reëel structureel meerjarenperspectief
Hierna worden de kaders (financieel) uiteengezet die worden gebruik bij het opstellen van de reële structurele 
meerjarenbegroting.

Financieel autonome uitgangspunten, uitwerking met structurele doorwerking vanuit 2019

Structurele doorwerking vanuit de P&C-stukken 2019 (3e begrotingswijziging).
Over de onderstaande mutaties is inmiddels besloten bij de 2e voortgangsrapportage 2019 en deze werken 
door in de begroting 2020 op de volgende programma’s. Deze mutaties worden meegenomen bij de 1e 
begrotingswijziging van 2021 maar werken ook structureel door naar de (meerjaren)begroting 2021-2024.

Structurele doorwerking overige besluiten 2019
Zoals reeds onder beleidsvoornemens is uitgelicht is in 2019 het besluit genomen om, ter voorbereiding op het 
in control statement 2021, het VIC-team naar het programma Stafbureau te verplaatsen. Dit besluit is per 2020 
geëffectueerd en heeft geen effect op de bijdrage van de DUO-gemeenten. Wel betreft het een wijziging over 
de programma’s Stafbureau en Bedrijfsvoering en wordt als zodanig in deze kadernota opgenomen. 

Nieuwe verdeelsystematiek
Hoewel de nieuwe verdeelsystematiek op de totaliteit van de begroting van Duo+ geen effect heeft, dienen er 
toch een aantal structurele onderdelen gewijzigd te worden vanuit deze besluitvorming namelijk:
 De kosten van het programma Stafbureau worden niet meer doorbelast naar de overige programma’s.
 Het maatwerk is aangepast voor de DUO-gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn. 
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Ook deze mutaties zullen meegenomen worden bij de 1e begrotingswijziging 2020 en hebben daarom effect 
op de op te stellen (meerjaren)begroting 2021-2024. 

Cao-ontwikkeling begroting 2020 
Vanuit de doorwerking van de Cao-afspraken die gemaakt zijn in 2019 dient de (meerjaren)begroting 2020 
als volgt aangepast te worden:

Financieel autonome uitgangspunten 2021

Aantal inwoners DUO-gemeenten

Het inwonertal wordt gebruikt voor de verdeling van de variabele kosten van de programma’s Stafbureau en 
Bedrijfsvoering, waarbij het aantal inwoners van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt gebruikt. 
Daarnaast worden conform de nieuwe verdeelsystematiek de budgetten voor het Stafbureau en de 
Bedrijfsvoering jaarlijks (vanaf begroting 2021) verhoogd met een groeipercentage zijnde het percentage groei 
inwoners, dat als volgt wordt berekend:

Loonontwikkeling
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Afgesproken is dat de DUO-organisaties voor het opstellen van de begroting 2021 uitgaan van het de CPB-
cijfers van maart 2020. Echter, voor Duo+ is dit niet mogelijk omdat de kadernota eerder opgesteld moet 
worden, daarom wordt rekening gehouden met de laatste bekende percentage zijnde 2,5%. Als dit in 
vergelijking met het afgesproken percentage van maart 2020 substantieel afwijkt zal dit bij de 1e 
begrotingswijziging van 2021 meegenomen worden.

Prijsontwikkeling (€ 68.728)
Afgesproken is dat de DUO-organisaties voor het opstellen van de begroting 2021 uitgaan van het de CPB-
cijfers van maart 2020. Echter, voor Duo+ is dit niet mogelijk omdat de kadernota eerder opgesteld moet 
worden, daarom wordt rekening gehouden met de laatste bekende percentage zijnde 1,6% (€68.728). 
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Overige budgetten t.b.v. goede bedrijfsvoering 
Post voor onvoorzien
Het is een wettelijke verplichting om een post voor onvoorzien in de begroting op te nemen. Er is niet wettelijk 
bepaald hoe hoog de omvang van deze post moet zijn. Voorgesteld wordt om € 1.000 aan te houden.

Fiscaliteit (Tax Control Framework)
Om alle processen in het kader van fiscaliteit goed te kunnen managen is het noodzakelijk om dit onder te 
brengen in een Taks Control Framework. Inmiddels dringt ook de fiscus aan op het inzichtelijk maken van de 
processen mede in relatie tot horizontaal toezicht. De kosten voor het pakket voor de DUO-organisaties zijn 
€ 15.000 (structureel). Dit wordt binnen het budget van het programma Bedrijfsvoering (team Financiën) 
opgevangen doordat met de aanschaf van het systeem de werkzaamheden efficiënter uitgevoerd kunnen 
worden.

Verbijzonderde interne controle (automatiseringstool)
In de afgelopen jaren is er veel tijd en inspanningen gestopt in het op orde krijgen van de verbijzonderde 
interne controle binnen alle DUO-organisaties. Om dit goed te kunnen managen en efficiënt in te richten is 
een automatiseringstool noodzakelijk. De kosten van deze tool ten behoeve van de 4 DUO-organisaties zijn 
begroot op € 25.000 structureel. Ook voor deze tool geldt dat de kosten binnen de huidige begroting worden 
opgevangen vanuit de beoogde efficiencyvoordelen en ook beschikbare ICT-budgetten.  
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Risico’s 
Onderstaand zijn een aantal risico’s opgenomen die niet financieel vertaald zijn in de (meerjaren)begroting 
Van Duo+. Duo+ heeft slechts bepekte middelen (€ 1.000 onvoorzien) om deze risico’s op te kunnen vangen.

Politiek verlof 
Een medewerker van Duo+ is voor het aanvaarden van een politieke functie met politiek verlof gegaan. Er is 
echter sprake van een terugkeergarantie als deze politieke functie niet meer vervuld wordt. Deze leidt tot een 
financieel risico’s voor de salarislasten omdat de desbetreffende functie in Duo+ inmiddels ingevuld is. 

Kosten WW als risicodragende instantie 
Op grond van ervaringscijfers kan er redelijkerwijs van uit gegaan worden dat Duo+ als risicodrager gemiddeld 
drie WW besluiten per jaar neemt. Echter, de omvang van de besluiten hangt af van de verwachte uitstroom 
en verschilt per dossier. Wanneer dit zich voordoet zal per geval bekeken worden wat de kosten zijn en zal er 
een voorziening gevormd worden.

Innovatie en ontwikkeling (ontwikkelingen digitalisering en robotisering)
Binnen de begroting van Duo+ is geen budget beschikbaar om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 
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Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1575
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 9 april 2020
Agendapunt 6.a
Omschrijving Benoemingen leden algemeen bestuur stichting 

Florente basisscholen - 2020/14
Eigenaar Riesthuis, L.

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 9 april 2020

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad keurt de benoemingen van de nieuwe leden van het algemeen bestuur van 
stichting Florente basisscholen goed



1 Bestuur Florente basisscholen- nieuwe leden AB- RV.docx 

RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/ 14

datum raadsvergadering : 23 april 2020
onderwerp :
portefeuillehouder : M.C. van der Weele 
datum raadsvoorstel : 11 maart 2020 

Samenvatting
Goedkeuring te geven aan de benoeming van twee nieuwe leden van het algemeen 
bestuur van Stichting Florente, conform artikel 9 van de statuten van Stichting Florente.  

Wat is de juridische grondslag?
Stichting Florente kent als bestuursmodel een Raad van Beheermodel. In het Raad van 
Beheermodel vormen de directeur-bestuurder en adjunct directeur-bestuurder het 
dagelijks bestuur. Het algemene bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste zeven 
vrijwillige bestuursleden die de toezichthoudende taken uitvoeren. 

Het bestuur stelt, conform artikel 9, lid 5 van de statuten van Florente, een procedure 
vast voor de benoeming van bestuursleden en zendt dit reglement ter kennisgeving aan 
de gemeenteraad. In het regelement Benoeming van leden van het algemeen bestuur 
staat in artikel 11, lid 4 dat het bestuur de voordracht van de benoemingen doorstuurt 
naar het college van burgemeester en wethouders. 

In artikel 9, lid 4 van de statuten van Florente staat dat de leden van het algemeen 
bestuur worden benoemd door de gemeenteraad met inachtneming van hetgeen de wet 
hierover bepaalt. In de wet op primair onderwijs (artikel 17, lid 4b) staat dat in de 
statuten een regeling moet staan omtrent de wijze van benoeming, herbenoeming, 
schorsing en ontslag van de bestuursleden. 

De rol die de gemeenteraad toebedeeld krijgt in de statuten loopt in artikel 9, lid 4 en 
artikel 9, lid 5 uiteen. In een bestuurlijk overleg op 17 april 2018, waarbij onder andere 
de toenmalige directeur-bestuurders van St. OOP en St. Spirit en vertegenwoordigers 
van de gemeente Ouder-Amstel en Diemen aanwezig waren, zijn nadere werkafspraken 
gemaakt over de rol die de gemeenteraad heeft bij de benoeming van nieuwe leden van 
het algemeen bestuur. De werkafspraak die in dit overleg is gemaakt is dat: “De 
benoeming van de leden van het algemeen bestuur wordt bevestigd door de 
gemeenteraad. 'Bevestigd' wordt 'goedgekeurd'.”

Het college is met stichting Florente in gesprek over de rol die de gemeenteraad in de 
statuten heeft bij benoemingen. Het is wenselijk als de statuten geen ruimte voor 
interpretatie laten over deze rol.  

Tot slot is artikel 9, lid 2 van de statuten van belang bij de benoeming van nieuwe leden 
van het algemeen bestuur. In dit artikel staat: 

“Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke 
personen. Het bestuur bepaalt uit hoeveel leden het algemeen bestuur bestaat. De leden 
dienen bij voorkeur ouders van leerlingen te zijn die één van de scholen die van de 
stichting uitgaan bezoeken, waarbij tevens moet worden getracht het bestuur zodanig 
samen te stellen dat de plaatsen waar de stichting scholen heeft, zo veel mogelijk zijn 
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vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur dient zodanig samengesteld te zijn dat 
tenminste twee leden van het algemeen bestuur een binding hebben met één van de 
openbare scholen van de stichting. Eén van de leden van het toezichthoudende deel van 
het bestuur wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad.”

Wat is de voorgeschiedenis?
Per 1 augustus 2018 zijn stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP) en stichting
Spirit gefuseerd tot Stichting Florente. Een samenwerkingsbestuur tussen openbaar en
bijzonder onderwijs volgens artikel 17 Wet Primair Onderwijs (WPO). Met de oprichting
van de nieuwe stichting zijn door de raad nieuwe statuten vastgesteld. De rol van de
gemeente is enigszins gewijzigd. Voorheen was de gemeenteraad, op grond van de 
statuten van Stichting OOP, belast met de benoeming van bestuursleden. Het college is 
met stichting Florente in gesprek over de statuten waarin niet eenduidig staat wat de rol 
van de gemeenteraad is. Uitgangspunt voor dit collegevoorstel is dat de gemeenteraad 
de benoemingen achteraf goedkeurt en geen actieve rol heeft bij de benoemingen. |
Mochten de statuten gewijzigd gaan worden, dan moet de gemeenteraad instemmen met 
deze wijziging.

Waarom dit raadsvoorstel?
Het college heeft op 17 oktober 2019 een brief gekregen van Laurent Lentz, de voorzitter 
van het algemeen bestuur. In de brief staat voornemen om twee nieuwe leden van het 
algemeen bestuur te benoemen per 1 december 2019. In deze brief werd de volgende 
informatie gegeven over de twee nieuw te benoemen bestuursleden: 

Mevrouw El Yandouzi is woonachtig in Diemen, heeft een kind op basisschool de 
Kersenboom en is werkzaam bij de gemeente Amsterdam als programmamanager 
Economie, Kunst & Cultuur en Monumenten.  

De heer Theijs is eveneens woonachtig in Diemen, heeft kinderen op basisschool de 
Noorderbreedte en is werkzaam bij de Belastingdienst als leidinggevende.

De cv’s van mevrouw El Yandouzi en de heer Theijs liggen ter inzage bij de griffier. Deze 
kunnen door de raadsleden worden ingezien tot en met de raadvergadering op 23 april. 
De cv’s mogen niet meegenomen worden en ook mag er geen foto(kopie) van worden 
gemaakt. 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

1. Laurent Lentz, voorzitter
2. Marjan Bruins, vice-voorzitter
3. Paul Backes, penningmeester
4. Teo Kuipers
5. Henri Castillion, benoemd door de GMR
6. Warda El Yandouzi
7. William Theijs

In Ibabs staat een overzicht met aanvullende informatie over bovenstaande 
bestuursleden. Ook staat in Ibabs een overzicht met aanvullende informatie over het 
zittende bestuur. Deze informatie geeft geen expliciete duidelijkheid of tenminste twee 
leden van het algemeen bestuur een binding hebben met één van de openbare scholen 
van de stichting, conform de statuten. 

Wat gaan we doen?
Aan de gemeenteraad wordt Voorgesteld om de benoeming van mevrouw El Yandouzi en 
de heer Theijs tot leden van het algemeen bestuur goed te keuren. 
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Wat is het maatschappelijke effect?
Nvt. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
U kunt ervoor kiezen om de benoemingen van mevrouw El Yandouzi en de heer Theijs 
niet goed te keuren. Dit heeft geen consequenties voor de huidige samenstelling van het 
algemeen bestuur van stichting Florente.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Nvt. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Stichting Florente wordt over uw besluit geïnformeerd.

Wat is het vervolg?
Stichting Florente wordt over uw besluit geïnformeerd. We zetten het gesprek over de rol 
van de gemeente bij benoemingen voort en houden de gemeenteraad op de hoogte van 
de ontwikkelingen.

Hoe monitoren en evalueren we?
Nvt. 

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

  
L.J. Heijlman   J. Langenacker 
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RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2020, nummer 
2020/14

BESLUIT 

De gemeenteraad keurt de benoemingen van de nieuwe leden van het algemeen bestuur 
van stichting Florente basisscholen goed. 

Ouder-Amstel, 23 april 2020

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevr. L.W.F. Örscek Mevr. J. Langenacker
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Aan het college van B&W van de gemeente Ouder-Amstel 
Per mail 
 
 

Diemen, 17 oktober 2019 
 

Geacht college, 
 
 
Met deze brief informeren wij u over het voornemen om twee nieuwe toezichthouders te 
benoemen bij stichting Florente ter vervanging van twee huidige toezichthouders. Mevrouw 
Warda El Yandouzi en de heer William Theijs zullen mevrouw Karin van Noort en de heer 
Wout Kranen vervangen die beide vrijwillig aftreden. 
 
Mevrouw Warda El Yandouzi is woonachtig in Diemen, heeft een kind op basisschool de 
Kersenboom en is werkzaam bij de gemeente Amsterdam als programmamanager 
Nieuw-West. De heer William Theijs is eveneens woonachtig in Diemen, heeft kinderen op 
basisschool de Noorderbreedte en is werkzaam bij de Belastingdienst als leidinggevende 
landelijke directie. 
 
Zonder tegenbericht van uw gemeente zal het algemeen bestuur van stichting Florente per 1 
december 2019 bestaan uit de volgende leden: 

1. Laurent Lentz, voorzitter 
2. Marjan Bruins, vice-voorzitter 
3. Paul Backes, penningmeester 
4. Teo Kuipers 
5. Henri Castillion, benoemd door de GMR 
6. Warda El Yandouzi 
7. William Theijs 

 
Mocht dit bericht aanleiding geven tot vragen, dan kunt u mailen naar 
directie@florentebasisscholen.nl. 
 
Namens het Algemeen Bestuur, 
Florente basisscholen 

 
Laurent Lentz 
Voorzitter 
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Motivatie WSC voor benoeming Warda El Yandouzi en William Theijs 
 
Na twee gesprekken met Warda El Yandouzi en William Theijs achten de leden van het algemeen bestuur van 
Florente basisscholen beide kandidaten benoembaar als toezichthouder van Florente basisscholen. Beide 
hebben betrokkenheid bij één van de Florente scholen, doordat hun kind(eren) hier onderwijs volgen. 
 
Warda El Yandouzi 
Warda heeft niet eerder een bestuurlijke functie vervuld. In de rol van toezichthouder bij Flortente 
wil zij leren wat deze rol inhoudt en hoe de toezichthouder zich verhoudt tot de 
directeur-bestuurder. Gezien de samenstelling van het algemeen bestuur en de aanwezige 
ervaring zien we goede mogelijkheden om haar te ondersteunen in dit traject. Ze brengt politieke 
gevoeligheid mee, een kritische houding en de durf om open vragen te stellen om zo situaties te 
kunnen analyseren. Ze omschrijft zichzelf als resultaatgericht en een snelle denker. Ze 
functioneert goed in een omgeving waarin het snelle denken tot zijn recht komt. Ze legt 
verbindingen tussen mensen  en onderwerpen. Over de mogelijke portefeuille kan onderling 
afgestemd worden. 
 
 
William Theijs 
William is een termijn MR lid geweest. Hij heeft in die rol initiatieven genomen, waarbij creativiteit 
en het streven naar harmonie voor hem van belang waren. We zien in William een toezichthouder 
die vragen stelt, de achtergrond van standpunten wil achterhalen en respect heeft voor 
standpunten en overtuigingen van anderen. Zelf geeft hij aan dat hij vooral resultaatgericht is. In 
het gesprek zien wij een creatieve innovator die baat heeft bij een goede werksfeer, conflicten 
voorziet en ze kan voorkomen. Het resultaatgerichte komt minder naar voren. Hij heeft goed zicht 
op onderlinge communicatie. Zijn portefeuille kan bij Florente bestaan uit de onderwerpen 
identiteit, communicatie, innovatie. Als leidinggevende heeft hij ervaring met planmatig werken. 
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Reglement benoeming van leden van het algemeen bestuur 
 
Conform artikel 9 (algemeen bestuur) lid 5 van de akte van statutenwijziging van de stichting 
Florente basisscholen d.d. 1 november 2018 stelt het bestuur bij dit reglement een 
procedure vast voor de benoeming van leden van het algemeen bestuur.  
 
1. Samenstelling algemeen bestuur 
De samenstelling en benoeming van het algemeen bestuur vindt plaats met inachtneming 
van het bepaalde in de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, statuten, regeling of 
verordening. 
 
2. Openstelling vacature 
Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de zittingstermijn van de aftredende leden van 
het algemeen bestuur stelt het bestuur de vacature(s) open en maakt deze openbaar.  
 
3. Tussentijdse vacature 
In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Dit reglement wordt 
eveneens bij een tussentijdse vacature van toepassing geacht.  
 
4. Wervings- en selectiecommissie 

1. Het bestuur stelt voor het wervings- en selectieproces een wervings- en 
selectiecommissie (verder: WSC) in. 

2. De WSC bestaat uit tenminste twee en hoogstens vier leden. 
3. De WSC bestaat uit leden van het algemeen bestuur. Indien het een benoeming op 

bindende voordracht van de GMR betreft, bestaat de WSC ook uit een afgevaardigde 
van de oudergeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 

4. De afgevaardigden maken met hun achterban afspraken over de wijze waarop zij 
gebruik maken van hun (wettelijk) recht. 

5. De WSC regelt de taakverdeling onderling. De commissie wijst tenminste één en 
hoogstens twee leden aan voor het eerste selectiegesprek en tenminste één en 
hoogstens twee andere leden aan voor het tweede selectiegesprek. 

 
  



5. Werving 
1. De WSC stelt een tijdschema vast, waarbinnen zij haar werkzaamheden zal afronden. 
2. De WSC stelt in overleg met het algemeen bestuur een profielschets op waarbij 

tenminste aandacht wordt geschonken aan de bestuursfilosofie en de 
profielkenmerken. 

3. De WSC maakt aan de hand van de profielschets een communicatie uiting (zoals 
bijvoorbeeld een advertentie) en bepaalt waar en op welke wijze deze uiting wordt 
verspreid. 

4. De communicatie uiting bevat tenminste de volgende onderdelen: 
a. Een beschrijving van de organisatie; 
b. Een onderdeel “wij vragen”; 
c. Een onderdeel “wij bieden”; 
d. Een korte beschrijving van de procedure; 
e. Een informatiepunt; 
f. Sluitingstermijn voor indienen brieven; 
g. Indien mogelijk een datum waarop de gesprekken zijn gepland. 

5. De sollicitanten ontvangen een ontvangstbevestiging. 
 
6. Selectie 

1. De WSC beoordeelt de ingekomen brieven en maakt een selectie van tenminste 3 en 
hoogstens 5 kandidaten en nodigt deze uit voor een gesprek. 

2. Kandidaten die via coöptatie zijn voorgedragen stellen eveneens een sollicitatiebrief 
met bijbehorend curriculum vitae ter beschikking. Deze brieven worden bij de in het 
eerste lid van dit artikel genoemde selectie betrokken.  

3. Het selectieproces vindt plaats aan de hand van de opgestelde profielschets.  
4. De sollicitanten die voor een gesprek worden uitgenodigd ontvangen bij de 

uitnodiging de voor de functie opgestelde profielschets en overige relevante 
informatie.  

5. De WSC bereidt gezamenlijk het selectiegesprek voor en verdeelt de taken tijdens de 
twee selectiegesprekken.  

 
7. Selectiegesprek 

1. Uitsluitend de voor de functie en functievervulling relevante informatie vormt het 
onderwerp van het selectiegesprek. Tijdens het selectiegesprek krijgen beide partijen 
voldoende gelegenheid voor het uitwisselen van de benodigde informatie.  

2. Na het eerste selectiegesprek wordt besloten of er een tweede selectiegesprek 
wordt gehouden of dat de kandidaat wordt afgewezen.  

3. Met de sollicitant worden afspraken gemaakt over het mogelijk inwinnen van 
referenties.  

4. Na afronding van de selectiegesprekken beslist de WSC unaniem over de voor te 
dragen kandidaat.  

5. De sollicitant waarop de keuze is gevallen wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
De verdere procedure wordt aan de sollicitant meegedeeld.  

 
8. Terugtrekken sollicitant 
Indien de sollicitant te kennen geeft om hem of haar moverende redenen de sollicitatie in te 
trekken, wordt de door de sollicitant verstrekte informatie teruggezonden of vernietigd.  



9. Afwijzen sollicitant 
De sollicitanten die niet voor een gesprek in aanmerking komen of die, nadat met hen een 
gesprek is gevoerd, niet voor de functie in aanmerking komen ontvangen zo spoedig 
mogelijk een gemotiveerde afwijzing.  
 
10. Vertrouwelijke behandeling gegevens 

1. Gegevens die de sollicitant in zijn sollicitatie verstrekt zijn vertrouwelijk. De 
verspreiding wordt dan ook beperkt tot de leden van de WSC.  

2. Na afloop van de procedure worden de gegevens, met uitzondering van de gegevens 
van de benoembare sollicitant, door de WSC teruggezonden of vernietigd.  

 
11. Vaststellen voordracht 

1. De WSC zendt haar gemotiveerde voordracht, overeenkomstig het bepaalde in het 
vierde lid van artikel 7, naar het bestuur. Indien het een benoeming op bindende 
voordracht van de GMR betreft, wordt de voordracht ook naar de oudergeleding van 
de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad gezonden. Het curriculum vitae 
kan, na toestemming van de sollicitant, onderdeel uitmaken van de voordracht.  

2. De WSC geeft in de voordracht in ieder geval aan wie namens de oudergeleding van 
de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad wordt voorgedragen.  

3. De WSC stelt een verslag van de gang van zaken op en zendt deze, na goedkeuring 
door de WSC, naar het bestuur, op basis waarvan het bestuur de WSC decharge 
verleent.  

4. Het bestuur en, indien het een benoeming op bindende voordracht van de GMR 
betreft, de oudergeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 
geleiden met hun instemming de voordracht door naar het college van burgemeester 
en wethouders.  

 
12. Citeerartikel 
Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement benoeming van leden van het 
algemeen bestuur. 
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Samenstelling algemeen bestuur Florente basisscholen (dd. 12/2019) 

Naam Taken AB Binding met scholen Hoofdfunctie en neventaken Zittingstermijnen 

Laurent Lentz Voorzitter 
Lid werkgeverscie 

Kind op VDMV in 
Weesp 

Hoofdfunctie:  
Leraar wiskunde bij het Arte College in Almere 
Neventaken: 
Geen. 

08/2018 - 08/2021 

Paul Backes Penningmeester Geen Hoofdfunctie:  
Accountant en partner bij Vanhier BV 
Neventaken:  
bestuurslid afdeling Noord-Holland Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 

08/2018 - 08/2021 

Marjan Bruins Vicevoorzitter 
Lid werkgeverscie 

Geen Hoofdfunctie:  
sr beleidsadviseur onderwijs en zorg Koninklijke Auris Groep 
Neventaken:  
projectleider Wetenschappelijk congrescyclus TaalStaal 
2020; hoofdredacteur VHZ-online,vaktijdschrift; financien en 
subsidies jubileumcommissie Amsterdamse Bachvereniging 

08/2018 - 08/2021 

Karin van Noort Lid algemeen bestuur Geen Hoofdfunctie: 
Oprichter De Mensenzaak 
Neventaken: 
lid van Go4People 

08/2018 - 08/2021 
Aftreden op eigen 
verzoek 12/2019 

Henri Castillion Lid algemeen bestuur 
benoemd op 
bindende voordracht 
van de GMR 

Geen Hoofdfunctie: 
Eigenaar adviesbureau: C-Risk Support. 
- Risicomanager bij Pensioenfonds HaskoningDHV. 
- Risicomanager bij Pensioenfonds TDV. 
Neventaken: 
Geen 

08/2018 - 08/2021 

Teo Kuipers Lid algemeen bestuur Kinderen op ONS in 
Muiderberg 

Hoofdfunctie: 
Beleidsmedewerker HRM MD bij De Nederlandsche Bank 
Neventaken: 
Geen 

08/2018 - 08/2021 
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Wout Kranen Lid algemeen bestuur Kinderen op VDMV in 
Weesp 

Hoofdfunctie:  
manager Gebiedsbeheer bij woningcorporatie Stadgenoot. 
Neventaken: 
Vrijwilliger bij Theater City of Wesopa in Weesp. 

08/2018 - 08/2021 
Aftreden op eigen 
verzoek 12/2019 

Warda El Yandouzi Lid algemeen bestuur Kind op Kersenboom 
in Diemen 

Hoofdfunctie: 
Programmamanager Nieuw-West bij gemeente Amsterdam 
Neventaken: 
Geen 

12/2019 – 12/2022 

William Theijs Lid algemeen bestuur Kinderen op 
Noorderbreedte in 
Diemen 

Hoofdfunctie: 
Leidinggevende landelijke directie bij de Belastingdienst 
Neventaken: 
Lid gemeentelijk platform Oosterwold  
Verrijker ProDemos 

12/2019 – 12/2022 
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Nummer

datum commissie vergadering : 16 april 2020
onderwerp : Stellingen over zonnevelden voor eigen gebruik en 

kleinschalige windopwekking
Portefeuillehouder : A.A.M. Boomgaars

Samenvatting
Ouder-Amstel heeft concrete initiatieven ontvangen voor de bouw van kleine 
zonnevelden in het buitengebied. Dit is een van de redenen om met de raad van 
gedachten te willen wisselen over onder wat voor omstandigheden initiatieven van 
inwoners gehonoreerd zouden kunnen worden en wanneer niet. Dit kan verder 
gebruikt worden voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en geeft bovendien 
input in het traject rondom de Regionale Energiestrategie (RES).
 

Wat is de voorgeschiedenis?
In het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid heeft Ouder-Amstel onder andere 
ambities vastgelegd voor hernieuwbare energie. Eén van de ambities is om 
optimaal in te zetten op de opwekking van duurzame energie. In 2040 wil de 
gemeente energieneutraal zijn. Kleine zonnevelden en kleine windmolens kunnen 
een bijdrage leveren aan de behoefte aan meer duurzame energieopwek en de 
gemeentelijke ambitie om energieneutraal te worden.

Inmiddels heeft de gemeente concrete initiatieven ontvangen voor de bouw van 
kleinschalige zonnevelden in het buitengebied. Het is niet uitgesloten dat er nog 
meer initiatieven zullen volgen. Meerdere gemeenten ervaren hier moeilijkheden 
mee, omdat zij aanvragen ontvangen maar nog geen toetsingskader in de vorm 
van beleid hebben. Een zonneveld kan grote impact hebben op de beleving en 
het gebruik van de natuur, het landschap en de woonomgeving. Er is dan ook 
een beleidskader nodig. Dit is een van de redenen om nu al met de raad van 
gedachten te willen wisselen over onder wat voor omstandigheden initiatieven 
van inwoners gehonoreerd kunnen worden en wanneer niet. Dit kan verder 
gebruikt worden voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en geeft 
bovendien input in het traject rondom de Regionale Energiestrategie (RES). Het 
beeldkwaliteitsplan Amstelscheg zal worden betrokken bij het ontwikkelen van 
het gemeentelijk beleid. 

Algemene uitgangspunten
Het college wil in haar beleid voor zonnevelden voor eigen gebruik en kleine 
windmolens in ieder geval de volgende kaders aanhouden. In deze notitie wordt 
geen aandacht besteed aan grootschalige zonnevelden en grootschalige 
windopwekking. Zoekgebieden hiervoor komen in het kader van de RES naar 
voren. Dit discussiestuk ziet enkel op particulieren in onze gemeenten die op 
nabijgelegen grond voor de eigen energiebehoefte zonne-energie of kleine 
windmolens willen gebruiken.

Zonnepanelen voor eigen gebruik worden bij voorkeur geplaatst op de daken. 
Hiervoor hoeft geen omgevingsvergunning te worden verleend. Dit is echter niet 
altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat het huis verkeerd gesitueerd is of een rieten 
dak heeft. 
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Bij een aanvraag voor een zonneveld voor eigen gebruik of een kleine windmolen 
wordt in ieder geval naar de volgende aspecten gekeken:

a) De historisch gegroeide landschapsstructuur. Hierbij wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar de ligging van sloten. De rijen zonnepanelen moeten hierbij 
aansluiten; 

b) De afstand tot andere ruimtelijke elementen, zoals bebouwing, beplanting 
en oppervlakteverharding;

c) Het woon- en leefklimaat van direct omwonenden. De zonnepanelen 
moeten niet het uitzicht van de direct omwonenden belemmeren. 

d) Er is instemming van de netwerkbeheerder (of er is zicht op een 
alternatief);

e) Passen in provinciaal beleid (toekomstig);
f)   Het eigen dak moet eerst vol gelegd worden met zonnepanelen, voordat er 

zonnepanelen op de grond geplaatst kunnen worden;
g) Het te realiseren zonneveld of kleine windmolen mag niet meer ruimte 

innemen dan nodig voor de eigen energiebehoefte
h) Het plaatsen van een kleine windmolen of zonnepanelen moet samen gaan 

met het verbeteren van de natuur, bijvoorbeeld door het zaaien van wilde 
bloemen of omringen door beplanting;  

i)   Binnen het beleid mag er ruimte zijn voor maatwerk;
j)   De ashoogte van de kleine windmolen mag niet hoger zijn dan 15 meter;

k) Plaatsing van een kleine windmolen mag uitsluitend bij agrarische 
bedrijven in het buitengebied of op bedrijventerreinen. Plaatsing in 
woongebieden en dorpskernen of bij woningen is dus verboden;
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l)   De gekozen positie van de kleine windmolen moet zich achter de 
hoofdbebouwing bevinden, ten aanzien van de weg. 

Het college van B&W is geïnteresseerd in de mening van de raad over 
bovenstaande grove lijnen, en wil aan de hand van stellingen hieronder de 
discussie prikkelen en van de raad horen waar draagvlak voor bestaat en 
waarvoor niet. 

De stellingen

Graag zou het college de mening van de raad ontvangen over onderstaande 
stellingen. 

1. Zonnevelden voor eigen gebruik mogen in het buitengebied alleen 
geplaatst worden op het kavel, aangrenzend aan het bouwkavel (het 
perceel waar het huis op staat). Kavel 1 zou dan akkoord zijn, kavel 2 
niet. De panelen op kavel 1 worden in dat geval idealiter zo dicht 
mogelijk bij het bouwkavel geplaatst. 

2. Kleine windmolens die voldoen aan onderstaande voorwaarden zijn 
toegestaan:
a. De ashoogte van de kleine windmolen mag niet hoger zijn dan 15 

meter;
b. Plaatsing van een kleine windmolen mag uitsluitend bij agrarische 

bedrijven in het buitengebied of op bedrijventerreinen. Plaatsing in 
woongebieden en dorpskernen of bij woningen is dus verboden;

c. De gekozen positie van de kleine windmolen moet zich achter de 
hoofdbebouwing bevinden, ten aanzien van de weg. 

d. De kleine windmolen mag alleen geplaatst worden op het kavel, 
aangrenzend aan het bouwkavel (het perceel waar het bedrijf op 
staat). 

3. Rondom zonnevelden voor eigen gebruik worden heggen en bomen 
geplaatst, zodat deze niet zichtbaar zijn vanaf de weg.



Raadsinformatiememo

Pagina 4 van 4

Wat is het vervolg?
Met uw input zal het college verder invulling geven aan het beleid op het gebied 
van zonnevelden voor eigen gebruik en kleine windmolens. Deze zal aan de raad 
worden voorgelegd ter besluitvorming. 
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