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1. Inleiding op de Kadernota 2021

In de Kadernota doet het college een voorstel aan de raad inzake de begrotingskaders 
2021. Deze kaders worden gehanteerd bij de samenstelling van de programmabegroting 
2021. Tevens wordt op hoofdlijnen een financieel beeld geschetst op basis van de nu 
bekende gegevens.

In deze nota gaan we in op de ontwikkelingen die of een keuze op hoofdlijnen vragen van 
de gemeenteraad of van belang zijn vanwege hun (mogelijke) invloed op de begroting 
2021 of mogelijk ook op latere jaren. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen waar de 
gemeente mee te maken krijgt en een beslag leggen op de organisatie. In deze 
kadernota richten we ons op de onvermijdelijke verplichtingen welke we zien vanuit 
bestaand beleid en de financiële voornemens vanuit het coalitieakkoord. 

De programmabegroting moet meerjarig in evenwicht zijn. Met het oog daarop biedt de 
kadernota een globale doorkijk naar het financiële meerjarenperspectief en de 
ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. Het meerjarenbeeld uit de 
programmabegroting 2020 is als uitgangspunt genomen, aangevuld met de structurele 
doorwerking van de cijfers uit de eerste bestuursrapportage 2020 (1e burap 2020) en de 
ervaringen vanuit de jaarrekening 2019, welke recent is opgesteld. Van daaruit zijn de 
onvermijdelijke ontwikkelingen die we zien en de voornemens vanuit het coalitieakkoord 
toegevoegd en zijn deze globaal financieel vertaald in deze kadernota. Op basis van het 
totaalbeeld in deze kadernota is er nog geen sprake van een meerjarig evenwicht. 
Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zullen er een aantal keuzes gemaakt moeten 
gaan worden.

De keuzes, die worden voorgesteld of meegegeven aan de raad, geven richting aan de 
programmabegroting 2021. Bij het samenstellen van de kadernota heeft met name de 
focus gelegen op de posten die we als onvermijdelijk zien en wat minder op de posten 
die we wenselijk achten, beide zijn in beeld gebracht en kunnen worden afgewogen bij de 
keuzes die gemaakt gaan worden om later dit jaar te komen tot een sluitende begroting. 
Als ex- of interne ontwikkelingen, na het vaststellen van deze nota, het noodzakelijk 
maken van deze koers af te wijken, komt dat expliciet aan de orde in de 
programmabegroting 2021. Immers op het moment van dit schrijven is bijvoorbeeld niet 
bekend wat de gevolgen zijn van de Coronapandemie op de korte en lange termijn en 
wat de uitkomsten zijn van de meicirculaire op de algemene uitkering van het 
gemeentefonds; deze zijn dan ook beide niet meegenomen in de kadernota 2021. 

Hiermee is de kadernota niet de begroting zelf, die per programma moet worden 
vastgesteld, maar is het een opiniërend document dat mede de koers bepaalt die in de 
programmabegroting 2021 per programma verder wordt uitgewerkt. De begroting dient 
structureel en reëel in evenwicht te zijn of zal dat moeten zijn in de daaropvolgende 
jaren (artikel 189 van de Gemeentewet). Dit is een vaststaande eis die getoetst wordt 
door de toezichthouder, de provincie.

In de kadernota nemen we in beginsel enkel wijzigingen op van minimaal € 25.000; 
kleinere bedragen worden geacht door programmahouders zelf opgelost te worden cq 
zijn in een verzamelpost opgevoerd.



2. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste nu voorziene ontwikkelingen die van 
invloed zijn op de gewenste maatschappelijke effecten en de financiële kaders. Veel 
ontwikkelingen met doorwerking in de meerjarenbegroting 2021 zijn al in de 1e burap 
2020 opgenomen vanwege de benodigde aanpassing van de lopende begroting 2020. Om 
niet in herhaling te vallen zijn deze structurele burap ontwikkelingen niet opnieuw 
benoemd in deze kadernota. 

Hieronder worden de ontwikkelingen per programma toegelicht die vanaf 2021 een rol 
gaan spelen en wordt aangegeven wat dit betekent voor de meerjarenbegroting.

Per budgetaanvraag is toegevoegd of het een incidentele (I) of structurele (S) post 
betreft. Budgetaanvragen die gelden voor de duur van 1 t/m 3 jaar worden beschouwd 
als incidenteel (I), alle budgetaanvragen die voor meer dan 3 jaar gelden, worden gezien 
als structureel (S). De structurele budgetaanvragen, welke hun oorsprong vinden in de 1e 
burap 2020 of in eerder genomen besluiten in 2020, zijn qua toelichtende teksten 
opgenomen in de 1e burap 2020.

2.1 Ontwikkelingen Sociaal (Programma 1)

GGD (29.358 S)
De bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel aan de GR OGZ Amstelland neemt toe van 
€ 508.556 in 2020 naar € 537.914 in de begroting 2021. De toename bedraagt dus 
€ 29.358.

Naast de nominale ontwikkeling (2,3%) wordt de stijging voornamelijk verklaard door de 
groei van het aantal inwoners, en door de stijging van de kosten van de SOA-poli (voor 
Ouder-Amstel circa € 3.000). 

(Het percentage nominale ontwikkeling voor 2020 is vooralsnog bepaald op 2,3%. Het 
definitieve percentage wordt vastgesteld op basis van de werkelijke loonontwikkelingen. 
Artikel 4.2 van het convenant stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van 
de gemeenten Amsterdam.)

Wet maatschappelijke ondersteuning /Wmo-vervoer (€ 30.000 S)
Op basis van de feitelijke uitgaven in 2019 verwachten we de begroting 2021 voor het 
Wmo-vervoer te moeten verhogen met € 30.000. Deze verhoging is het gevolg van een 
toename van het aantal gebruikers en het aantal vervoersritten. Ook zijn met ingang van 
1 januari 2020 hogere tarieven als gevolg van contractueel vastgelegde indexering van 
toepassing die voor een stijging van de uitgaven in 2020 kunnen zorgen. 

Onderzoek nieuwbouw scholen (investeringsbudget € 70.000)
In 2020 kan er een besluit genomen worden om een onderzoek te doen naar de 
nieuwbouw voor twee scholen op de locatie Bindelwijk. We ramen dat we hiervoor in 
2021 een investeringsbudget van € 70.000 nodig hebben welke in 2022 leidt tot 
jaarlijkse kapitaalslasten groot € 14.000 gedurende 5 jaar. 



2.2 Ontwikkelingen Ruimte (Programma 2) 

Implementatie Omgevingswet (€ 156.000 I in 2021 en € 126.000 I in 2022)
Er moet gewerkt worden naar een organisatie waar naast een algemeen projectleider ook 
inzet georganiseerd gaat worden voor het treffen van voorbereidingen voor het opstellen 
van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Deze inzet wordt geschat op 0,5 fte in 
2021.
Deze 0,5 fte zal in 2021 moeten richten op:
 Het opstellen van een Plan van een Aanpak voor het omgevingsplan waarbij ook moet 

worden ingegaan op het werken met een tijdelijk omgevingsplan. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de documenten die in het gezamenlijke programma over het 
omgevingsplan zijn of worden gemaakt zoals het draaiboek omgevingsplan. 

 Het in nauw overleg met de projectleider invoering Omgevingswet en de 
portefeuillehouder betrekken van college en raad bij de invoering van de 
Omgevingswet waardoor beide gremia adequaat worden geïnformeerd over hetgeen 
de Omgevingswet betekent in termen van bevoegdheden, rollen en taken en welke 
keuzes gemaakt dienen te worden;

 Het opstellen van een Plan van aanpak voor het opmaken van een Omgevingsvisie 
zodat in januari 2022 direct kan worden begonnen met het opstellen van deze visie. 
Als direct in 2022 kan worden begonnen met het opstellen van een Omgevingsvisie 
dan heeft de gemeente hiervoor twee jaar de tijd om deze vast te stellen. Dit is krap, 
maar te doen omdat de gemeente voor grote gedeelten van haar grondgebied 
beschikt over recente gebiedsvisies die als bouwstenen voor de omgevingsvisie 
kunnen fungeren. De gemeente moet echter wel in januari 2022 beginnen en niet dan 
pas een procedure starten voor het aantrekken van een projectleider en een bureau 
aangezien dan de uitvoeringstermijn (te) krap gaat worden. Het opstellen van een 
omgevingsvisie is namelijk door het bestuurlijke traject en de keuzes die daarin 
moeten worden genomen, de participatie die moet worden doorlopen, het informeren 
en betrekken van ketenpartners, het visualiseren van de visie et cetera een 
langdurige kwestie.  

In 2022 en 2023 wordt gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie. Gelet op de 
huidige werkwijze in Ouder-Amstel ten aanzien van het opstellen van 
bestemmingsplannen, gaat dit traject hoogstwaarschijnlijk uitbesteed worden aan een 
extern bureau. 
Vanaf 2022 tot uiterlijk 2029, maar wellicht eerder afhankelijk van de ambitie van de 
gemeente, moet ook gewerkt worden aan het transformeren van het omgevingsplan van 
rechtswege naar een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet. Het is moeilijk in 
te schatten wat dit formatief betekent. Deze vraag moet onderdeel gaan uitmaken van 
het Plan van Aanpak dat in 2021 wordt opgesteld voor het opstellen van het 
omgevingsplan. 
Daarnaast is er nog inzet nodig vanuit de lijnafdelingen (of vanuit Duo+ als bepaalde 
taken daar zijn belegd) om de projectgroepen te bemensen. Deze inzet kan nu nog niet 
worden bepaald maar vloeit voort uit hetgeen in de Plannen van Aanpak voor de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan is opgenomen. 

Gelet op hetgeen hierboven is beschreven dient voor 2021 een bedrag ad € 156.000 te 
worden gereserveerd voor de invoering van de Omgevingswet zijnde:
€   30.000    kosten programmamanager gezamenlijk programma 
€   11.000    structurele kosten digitale voorzieningen (RX Base)
€   75.000    kosten 0,5 fte aanvullende formatie invoering Omgevingswet1

€   25.000    kosten voor het kunnen werken met het tijdelijke omgevingsplan 
€   15.000    kosten onvoorzien

In 2022 en 2023 moet budget gereserveerd worden voor het daadwerkelijk opstellen van 
de omgevingsvisie. De kosten hiervan zijn nu moeilijk in te schatten aangezien dit onder 

1 Hierbij is uitgegaan van externe inhuur. Indien wordt overgegaan tot het in vaste dienst nemen dan zal dit bedrag lager zijn.



meer te maken heeft met het te kiezen participatietraject en de mogelijkheden om de 
huidige gebiedsvisies in de omgevingsvisie op te nemen. Het hieronder genoemde bedrag 
is dan ook een grove schatting en dient in 2021 op basis van het Plan van Aanpak voor 
het opstellen van de omgevingsvisie te worden bijgesteld. 
Vanaf 2022 zal ook budget gereserveerd moeten worden voor het transformeren van het 
omgevingsplan van rechtswege in een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet. 
Ook de kosten hiervan zijn nu nog niet in te schatten. Het is nuttig om hier nader 
onderzoek naar te doen. De VNG is bezig met het ontwikkelen van een model om de 
structurele kosten van de Omgevingswet in beeld te brengen. Aan het gezamenlijk 
programma kan worden gevraagd dit in beeld te brengen. 

Voor 2022 dient een bedrag ad € 126.000 te worden gereserveerd voor de invoering van 
de Omgevingswet zijnde:
€   11.000  structurele kosten digitale voorzieningen (RX Base)
€   80.000  kosten opstellen omgevingsvisie
€   10.000  kosten inzetten participatie et cetera
€   15.000  kosten onvoorzien
€   PM        kosten voor het opstellen van het Omgevingsplan.

Onderzoeken woonboten Duivendrechtsevaart (€ 50.000 I) 
Het bestemmingsplan voor de woonboten wordt in 2020 in procedure gebracht. Deze 
procedure loopt door in 2021 waardoor besluitvorming omtrent bestemmingsplan door de 
gemeenteraad naar verwachting in 2021 plaatsvindt. 

In 2021 ligt de focus op overleg en afspraken over verplaatsing van woonboten en het 
opruimen van de kade. Wij verwachten dat hiervoor in 2021 nog enkele aanvullende 
kleine onderzoeken nodig zijn waar we nu budget voor vragen. Hierbij moet gedacht 
worden aan onderzoeken naar schaduwwerking van de te plaatsen terrasboten en 
onderzoeken aan de Pieter Braaijweg voor het plaatsen van woonboten.



Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (€ 40.000 I in 2022) 
Oorspronkelijk zou per 1 januari 2021 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) 
in werking treden. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te 
verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de 
aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele 
opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de 
eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en 
omgevingsveiligheid en blijft het bevoegd gezag. De vergunninghouder legt inhoudelijk 
verantwoording af aan het bevoegd gezag. Dit doet hij door de risicobeoordeling voor de 
aanvang van de bouw en het dossier bevoegd gezag tijdens en bij de afronding van het 
bouwtraject. De concrete gevolgen zijn nog niet duidelijk maar voorzienbaar is in ieder 
geval dat:

1. De huidige kostenberekening voor het verlenen van (bouw)vergunningen moet 
worden herzien. Enerzijds vallen als gevolg van de WKB werkzaamheden weg. 
Anderzijds gaan andere posten de dragers vormen van de legesberekening 
(nieuwe dure automatisering en hoge(re) loonkosten in verband met zeer 
specifieke nieuw te ontwikkelen bekwaamheden).

2. De nieuwe wet leidt onvermijdelijk tot lagere legesinkomsten. Het is moeilijk te 
voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Daar waar de gemeentelijke 
dienstverlening wegvalt, leidt dit normaliter tot een verlaging van de leges.

De WKB is gekoppeld aan de Omgevingswet, nu deze is uitgesteld is de WKB ook 
uitgesteld. Onbekend is nog wat de nieuwe invoeringsdatum wordt. De exacte gevolgen 
voor de meerjarenbegroting zijn nu ook nog onbekend.

Vervangen beschoeiing en (fundatie)damwanden brug t.b.v. Amateur Tuinders 
Vereniging Natuurgenot (Investering meerjarig startend in 2021)
Begin dit jaar zijn de beschoeiingen en de bruggen van de ATV Natuurgenot 
geïnspecteerd. Uit deze inspectie is gebleken dat de beschoeiing van het totale complex 
en de damwandfundaties van de bruggen vervangen moet worden waartoe we 
contractueel verplicht zijn. Het onderhoud hiervan is door een onduidelijkheid niet 
opgenomen in het meer-jaren-onderhouds-plan (MJOP). Vanuit de opgestelde urgentie 
kan het vervangen hiervan gefaseerd worden uitgevoerd met een totale doorlooptijd van 
vier jaar. In 2021 wordt met de eerste fase begonnen. De totale uitvoering is in 2024 
gereed.

2.3 Ontwikkelingen Bestuur, Dienstverlening, Veiligheid 
(Programma 3) 

Actiecentrum Veiligheid en Zorg (€ 21.000 S)
Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg is werkzaam in Amsterdam-Amstelland op het 
snijvlak van zorg en veiligheid en kent programma’s als de Top 400/600, treiteraanpak, 
radicalisering et cetera. Tot nu toe heeft Amsterdam veel activiteiten voor onze 
gemeente uitgevoerd waarvoor zij geen kosten in rekening heeft gebracht. Vanaf dit jaar 
wil Amsterdam deze kosten wel in rekening brengen. De activiteiten die Amsterdam voor 
ons uitvoert zijn specialistische inzet op veiligheid en zorg veelal in geval van complexe 
vraagstukken of casussen.

De bijdrage 2019 is € 8.368 oplopend naar € 10.550 in 2022.

Momenteel wordt de deelname aan het programma Detentie en Terugkeer voorbereid. De 
bijdrage hiervoor wordt geraamd op een structurele bijdrage van € 10.000 op jaarbasis.



Nieuwbouw brandweerkazerne Duivendrecht (PM)
De brandweerkazerne Duivendrecht is ernstig verouderd. Voorstel is om een nieuwe 
brandweerkazerne te bouwen die voldoet aan de huidige eisen waarbij tevens gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid tot uitbreiding. De investering die dit vergt is 
momenteel nog niet te kwantificeren.

Team personeel en organisatie (€ 35.000 I in 2021 en 2022)
Het team personeel en organisatie (P&O) moet op orde gebracht worden. P&O ondergaat 
een transformatie en heeft een eigen teamleider nodig die hier invulling aan geeft. Al 
eerder is hier incidenteel budget voor vrij gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat voor 2021 
en 2022 invulling van de functie van teamleider en de doorontwikkeling van het team 
P&O waaronder ook het verhogen van de advieskwaliteit noodzakelijk is. Hiervoor is een 
transitieplan opgesteld om enerzijds de basis op orde te krijgen en anderzijds een 
doorontwikkeling te maken zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste 
niveau komt. Onderdeel van dit plan betreft ook de aansturing van team P&O. Vanuit dit 
plan wordt voorgesteld om een teamleider P&O aan te stellen die de uitvoering van het 
plan verder vorm kan geven en de dagelijkse leiding van het team voorlopig op zich te 
nemen. De jaarlijkse kosten worden geraamd op € 115.000. Dit betekent voor Ouder-
Amstel een verhoging van de bijdrage van € 35.000 per jaar voorlopig opgenomen voor 
de jaren 2021 en 2022. 

Schoonmaakkosten gemeentelijke locaties (€ 7.000 S)
In 2020 wordt de schoonmaak van de gemeentelijke locaties aanbesteed. De prijzen van 
schoonmaak zijn al enkele jaren ongewijzigd; met de nieuwe aanbesteding, aangepaste 
wetgeving en onze wensen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen zullen 
de kosten voor de schoonmaak toenemen. We verwachten een toename van de 
schoonmaakkosten van 10%. 



3. Financiële kaders

De belangrijkste leidraad voor de kadernota 2021 is het coalitieakkoord van 2018, 
aangevuld met ontwikkelingen die zich tussentijds hebben voorgedaan. Het financiële 
meerjarenbeeld uit de programmabegroting 2020 is aangevuld met bekende, 
onvermijdelijke financiële ontwikkelingen, zoals de algemene uitkering, CAO 
ontwikkelingen en prijsindexaties. Ook de structurele mutaties vanuit de 1e burap 2020 
zijn opgenomen. 

3.1. Ontwikkelingen gemeentefonds

De berekeningen voor de algemene uitkering gemeentefonds zijn gemaakt op basis van 
de maatstaven zoals opgenomen in de laatst bekende specificatie per 19 februari 2020 
van het ministerie BZK. Deze zijn aangevuld met de aangeleverde aantallen van de 
belangrijkste maatstaven voor Ouder-Amstel. 

Voor Ouder-Amstel zijn dit:

 Actualisatie van de WOZ-waarden per 01-01-2020 naar de toestand per 01-01-
2021;

 Ontwikkeling van het inwoneraantal;
 Prognose aantal woningen en huishoudens;
 Aantal VO-leerlingen.

Voor 2021-2024 is de voorlopige prognose dat het aantal woningen met circa 225 stuks 
toeneemt en het aantal inwoners met circa 475.

De groei van het aantal inwoners en het aantal woningen is verwerkt in de maatstaven 
die ten grondslag liggen aan de berekening van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds (AU-GF).

De uitbreiding van het aantal inwoners en woningen betekent normaliter dat de 
gemeente ontwikkelkosten moet gaan maken welke verband houden met de groei. We 
denken hierbij aan de kosten van scholen, (bovenwijkse) sport- en wijkvoorzieningen als 
ook aan extra uitgaven in het sociale domein, veiligheid, uitvoeringskosten van de 
gemeenschappelijke regelingen enzovoorts. We verwachten dat de beperkte groei die is 
verwerkt in het meerjarenbeeld van deze kadernota geen aanleiding geeft tot het 
opnemen van ontwikkelkosten.

De uitkomsten van de aanpassing van de maatstaven zijn al opgenomen in de eerste 
burap 2020.

Nieuwe verdeling gemeentefonds
De nieuwe verdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2022. Het is nog 
onzeker wat de gevolgen zullen zijn voor individuele gemeenten. De verwachting is wel 
dat de nieuwe verdeling nadelig gaat uitpakken voor kleinere gemeenten. Omdat dit nog 
moeilijk is in te schatten is hiermee nog geen rekening gehouden in deze kadernota.
Voor de indexeringsvoorstellen volgen we de CPB ramingen voor 2021 welke op 3 maart 
2020 bekend gemaakt zijn welke een rol spelen in de begrotingsprocessen. Het betreffen 
ramingen waarbij altijd sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid, het betreft 
een inschatting van de economische ontwikkeling op basis van de informatie die bij 
afsluiting van de raming beschikbaar is. 

Het voorstel is om onderstaande als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de 
begroting 2021. In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen net 
als in de Duo+ en de andere DUO-gemeenten.



Alle loon- en prijsbijstellingen worden opgenomen als stelpost in de begroting 2021, 
hetgeen betekent dat ze pas als budget worden toegekend, nadat onderbouwd is dat het 
knelpunt zich ook gaat voordoen. Dit voorkomt dat er automatische bijstellingen 
plaatsvinden, die op dat moment op die plaats niet noodzakelijk zijn.

a. Indexering loongevoelige budgetten (€ 102.000 S)
Voorgesteld wordt de personele budgetten te indexeren met 2,8%. De CAO voor 
gemeenteambtenaren loopt tot en met 31 december 2020. Er is nog geen nieuwe CAO 
voor 2021 en daardoor is er ook nog geen inzicht op de effecten na deze datum. De 
indexering is gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Economisch Planbureau 
(CEP) en betreft het kengetal ‘Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’. Dit is de 
gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de collectieve sector die het CPB 
verwacht voor 2021. 

Deze indexering is toegepast op de huidige salarisbegroting van Ouder-Amstel en leidt 
tot een structurele kostenstijging van € 102.000. In deze kostenstijging is naast de 
indexering tevens rekening gehouden met eventuele tredestijging.

De coronacrisis heeft een impact op de gehele samenleving. We zien dat beurzen gedaald 
zijn en de aanspraak op sociale voorzieningen toeneemt. Dit kan van invloed zijn op 
onder andere de pensioenlasten (Voor ABP zal het lastig zijn om te voldoen aan de 
gestelde dekkingsgraad). De omvang en impact is nu nog niet bekend en is niet verwerkt 
in de loongevoelige budgetten.

b. Index Onroerende zaakbelasting (€ 320.000 S)
In de afgelopen jaren heeft Ouder-Amstel de (gemiddelde) OZB-lasten voor de inwoners 
laten stijgen met de inflatie. Voor de begroting 2020 hebben we een extra stijging van 
het tarief toegepast. Dit is gedaan om het effect van de flinke waardestijging van de 
woningen en de daarmee gepaard gaande korting op de algemene uitkering, enigszins te 
compenseren. 

Ook voor 2021 gaan we uit van een flinke waardestijging van de WOZ-waarden. De grote 
waardestijging van woningen in Ouder-Amstel heeft gevolgen voor de inkomsten vanuit 
de algemene uitkering. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt namelijk 
rekening gehouden met de belastingcapaciteit van gemeenten. Men gaat er van uit dat 
gemeenten inkomsten kan genereren door het opleggen van aanslagen ozb waarbij de er 
gerekend wordt met de WOZ-waarden binnen de gemeente. Het Rijk past een korting toe 
op de algemene uitkering waarbij zij rekening houdt met de WOZ-waarden binnen de 
gemeente; een hogere WOZ-waarde houdt een hogere korting in op de algemene 
uitkering. 

Voorheen werden de opbrengsten verhoogd met het vastgestelde indexcijfer (voor 2020 
zou dit 1,7% zijn). We stellen voor om de opbrengsten mee te laten bewegen met de 
waardeontwikkeling van de woningen/niet-woningen. Hierdoor blijft het tarief ozb 
ongewijzigd, het tarief is immers een vastgesteld percentage van de WOZ-waarde. We 
verwachten dat de toename van de WOZ-waarde woningen (+8%) en niet-woningen 
(+6%) tegen het gelijkblijvende ozb tarief leidt tot een toename van de inkomsten. In de 
algemene uitkering wordt rekening gehouden met een correctie (aftrek) in relatie tot de 
ontwikkeling van de WOZ-waarde in de gemeente, deze is in de opbrengst algemene 
uitkering in mindering gebracht. Dus hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de aftrek in 
de algemene uitkering. De WOZ-waarde toename leidt tot een toenemende opbrengst 
maar gelijktijdig ook tot een toenemende korting op de algemene uitkering. We 
verwachten dat de toename in de opbrengst de korting op de algemene uitkering 
voldoende opvangt. 
De gevolgen voor de verwachte opbrengstontwikkeling OZB zijn doorgerekend en 
bedragen € 320.000 structureel meer opbrengsten OZB. 



c. Index rioolheffing
Het tarief voor de rioolheffing wordt gebaseerd op het in 2018 vastgestelde 
gemeentelijke rioleringsplan 2018-2022 (GRP). In het GRP is uitgegaan van een 
jaarlijkse geïndexeerde tariefstijging. Dit betekent dat ook de tarieven voor de 
rioolheffing stijgen met 1,7%. Aangezien dit een gesloten systeem betreft geeft dit geen 
begrotingsresultaat.

d. Afvalstoffenheffing
Het tarief wordt aangepast om te bereiken dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing  
100% kostendekkend wordt. Dit houdt in dat we de prijzen aanpassen. Dit betekent een 
grotere verhoging dan enkel het prijsindexcijfer van 1,7% voor 2021. Aangezien dit een 
gesloten systeem betreft geeft dit geen begrotingsresultaat.

e. Indexering overige budgetten
Indexering prijsgevoelige budgetten
Voorgesteld wordt de materiële budgetten te indexeren met 1,7%. De indexering is 
gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Economisch Planbureau (CEP) en 
betreft het kengetal ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)’. Dit is de 
gemiddelde stijging van de prijzen van de netto materiële consumptie van de collectieve 
sector.

Indexering subsidiebudgetten en budgetten Verbonden partijen
Bij de berekening van de loon- en prijsontwikkelingen bij gesubsidieerde instellingen 
gaan wij er van uit dat de kosten van de gesubsidieerde instellingen voor 75% 
loonafhankelijk en 25% prijsafhankelijk zijn. Waarbij voor de lonen wordt aangesloten op 
de ontwikkelingen uit de CAO voor gemeenteambtenaren en voor de prijzen op de CPI-
index. Dit resulteert in een indexatie van 2,5%.
Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken indien of de loon- of de prijscomponent een 
ander gewicht heeft.

Indexering belastingen niet zijnde OZB:
Alle belastingen, niet zijnde OZB, worden geïndexeerd met de prijsindex van 1,7%.

Indexering leges/tarieven.
Het uitgangspunt van de leges is om maximaal kostendekkend te zijn. Omdat de kosten 
van de leges vooral personele kosten betreffen is het voorstel om uit te gaan van een 
indexering van 2,5%. Hierbij vindt ook de zogenaamde kostenscan plaats om te 
beoordelen of de leges kostendekkend zijn en de tarieven op de juiste wijze tot stand 
komen. 



4. Financieel meerjarenbeeld kadernota

Het financieel meerjarenbeeld is opgebouwd vanuit de begroting 2020. We houden  
rekening met de voorstellen vanuit de eerste burap 2020 en de ontwikkelingen die we 
zien vanuit bestaand beleid. Dit geeft het volgende beeld van de kadernota (een positief 
saldo geeft een nadelig resultaat weer; de kadernota is opgebouwd vanuit de begroting 
2020 waarin geen saldo was opgenomen voor het jaar 2024, hetgeen wordt 
weergegeven met *, 2024 zal nog nader beoordeeld moeten worden bij het opstellen van 
de begroting 2021): 

Mutaties meerjarenbegroting 2021 2022 2023 2024
Primitieve begroting excl. coalitieakkoord -49.844 -46.975 -81.888 *

Eerste Burap 2020 284.707 128.789 -14.786 -175.008

Voorstellen kadernota

Programma Sociaal
Wet maatschappelijke ondersteuning /Wmo-
vervoer 30.000 30.000 30.000 30.000
Bijdrage GGD 29.358 29.358 29.358 29.358
Onderzoek nieuwbouw scholen (nieuw beleid) 14.000 14.000 14.000
Totaal programma Sociaal 59.358 73.358 73.358 73.358

Programma Ruimte
Revolverend fonds Invest-MRA (structurele lasten 
zijn rentelasten)
Implementatie Omgevingswet 156.000 126.000
Onderzoeken woonboten Duivendrechtsevaart 50.000
Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) 
(afhankelijk v uiteindelijke invoeringsdatum) 40.000
Vervangen beschoeiing+(fundatie)damwanden 
brug t.b.v. Amateur Tuinders Vereniging 
Natuurgenot, was niet opgenomen in MJOP 1.941 4.802 6.882
Totaal programma Ruimte 206.000 167.941 4.802 6.882

Programma BDV
Schoonmaakkosten gemeentelijke locaties 7.000 7.000 7.000 7.000
Teamleider P&O voor Duo+ 35.000 35.000 0 0
Nieuwbouw brandweerkazerne Duivendrecht
Actiecentrum Veiligheid en Zorg 21.000 21.000 21.000 21.000
Totaal programma BDV 63.000 63.000 28.000 28.000

Financien
Salarisbegroting indexering en tredestijging 101.954 101.954 101.954 101.954
Indexeringen 106.682 142.778 151.247 143.986
OZB woningen -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
OZB niet woningen eigenaren -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
OZB niet woningen gebruikers -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Totaal Financien -111.364 -75.268 -66.799 -74.060

Totaal kadernota 216.994 229.031 39.361 34.180

TOTAAL begrotingssaldo nieuw 451.857 310.845 -57.312 *



5. Afwegingen, opties, Risico’s en onzekerheden 

5.1 Afwegingen College
Het college kiest voor een financieel gezonde begroting. Eventuele overschotten in een 
bepaald jaar worden toegevoegd aan de algemene reserve. Zo is de gemeente beter in 
staat om nieuwe ontwikkelingen op te vangen en te anticiperen op risico’s die zich 
voordoen.

5.2 Toekomstige financiering
De prognoses met betrekking tot de groei en de daarmee gepaard gaande investeringen 
en projectuitgaven geven het beeld dat er in de toekomst geldleningen aangetrokken 
moeten worden. Ouder-Amstel heeft momenteel geen geldleningen afgesloten.

5.3 Woonlastenontwikkeling 2021-2024
Uitgangspunt is het hanteren van kostendekkende tarieven. Dit kan inhouden dat 
tarieven van leges en heffingen aangepast dienen te worden om gevolg te geven aan dit 
uitgangspunt. 

5.4 Opties/wensen welke niet zijn opgenomen in de kadernota

Bijdrage tbv onderhoud bomenbestand Beth Haim (€ 10.000 S)
 Beth Haim leunt voor het groenonderhoud aan de begraafplaats op de inzet van 

vrijwilligers. Het onderhouden van het groen en bomen is noodzakelijk om de 
veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen en het Rijksmonument in 
stand te houden. Onderhoud aan de bomen is daarnaast noodzakelijk om de 
bomen (op de langere termijn) te kunnen behouden en de ruimtelijke kwaliteit 
daar te waarborgen. Vanwege de beperkte financiële middelen van Beth Haim en 
gelet op de historische waarde voor de gemeenschap wordt een financiële 
bijdrage gevraagd voor het groenonderhoud gedurende de komende 5 jaar voor 
een bedrag van € 10.000 per jaar uit de lopende begroting met ingang 2020. Het 
doel hiervan is om de kwaliteit van het groen te verhogen. 

 Tevens is er een mogelijkheid om Beth Haim te ondersteunen door middel van 
een garantiestelling zodanig dat Beth Haim in aanmerking kan komen voor 
financiering vanuit de zogenaamde iconensubsidie van het Rijk; indien we 
gedurende 10 jaar maximaal € 30.000 jaarlijks vanaf 2021 inzetten kan er 
subsidie vanuit het rijk ter grootte van 1 miljoen gerealiseerd worden. Beth Haim 
moet voor het verkrijgen van de subsidie kunnen aantonen dat zij 30% (zijnde 
300.000) zelf kunnen bekostigen. Beth Haim heeft inmiddels een reeks projecten 
opgesteld die met deze iconensubsidie gefinancierd kunnen worden. Onder meer; 
toegankelijkheid verbeteren in interactie met de openbare ruimte van ’t Kampje, 
renovatie en instandhouding van de gebouwen Vegahuis en Rodiamentoshuis, 
bezoekersfaciliteiten, parkeerfaciliteiten voor fietsen en auto’s.

 Binnen de projectgrenzen (volgens de vastgestelde Tracébesluiten) voor de 
verbreding van de Rijkswegen wordt in samenspraak tussen gemeente Ouder-
Amstel, Rijkswaterstaat en andere stakeholders gekeken naar herplant als 
vergunningsvereiste. Omdat herplant binnen de projectgrenzen voor het 
rijksproject A9 Badhoevedorp-Holendrecht niet toereikend is, in vergelijking met 
de totale monetaire boomwaarde van de te kappen bomen, wordt gekeken naar 
alternatieve compensatie. De gemeente heeft hiervoor alternatieve compensatie 
ideeën aangedragen bij Rijkswaterstaat. Eén van de voorstellen is een bijdrage 
aan het groenonderhoud van Beth Haim à € 50.000. Zowel het college (bij besluit 
8/1/2019) als Rijkswaterstaat zijn akkoord met deze besteding als de middelen 
door Rijkswaterstaat op de rekening van Ouder-Amstel zijn bijgeschreven. 



Keurmerk veilig ondernemen (€ 6.000 S)
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan belemmerend zijn 
voor de bedrijfsvoering. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkelt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). Er is KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor 
bedrijfsterrein (KVO-B). Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen 
het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken 
partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te 
pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en 
maatregelen genomen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. Het 
geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met 
minder goede bedoelingen.
Het winkelgebied in Duivendrecht heeft een KVO-W. Het voorstel is om opnieuw voor het 
winkelgebied in Ouderkerk aan de Amstel een KVO te starten.

Invoeren van een JA-JA sticker ter vermindering van afvalstromen (€ 20.000 I)
Voor invoering van de JA-JA sticker, een wens die de raad eerder via een motie heeft 
geuit, zullen er incidentele kosten gemaakt moeten worden. Het betreft aanvullend 
onderzoek waarbij ook gekeken moet worden naar de kosten van productie en het 
verspreiden van nieuwe stickers, alsmede communicatie over het nieuwe systeem. Zie 
hiervoor ook de memo van 12 februari 2020.

5.5 Risico´s en onzekerheden

Algemene uitkering
In deze kadernota is de algemene uitkering gebaseerd op de uitkomsten van de 
meicirculaire 2019 welke is aangevuld met de september- en decembercirculaire 2019 en 
de recente specificatie van 19 februari 2020. De programmabegroting 2021 wordt 
gebaseerd op de meicirculaire 2020.

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2022. Het is nog 
onzeker wat de gevolgen gaan zijn voor individuele gemeenten. De verwachting is wel 
dat de nieuwe verdeling nadelig uitpakt voor kleinere gemeenten. Omdat dit nog moeilijk 
is in te schatten is hiermee nog geen rekening gehouden in deze kadernota.

Coronapandemie
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact en leidt 
tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 nemen we, aanvullende 
maatregelen naast de landelijk maatregelen van het Rijk. Deze maatregelen raken veel 
beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke 
uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit 
van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. 

Op dit moment kunnen we nog niet overzien wat de totale impact van deze crisis is op 
het vermogen en resultaat van de gemeente Ouder-Amstel en in hoeverre het Rijk ons 
hierin tegemoet komt. De beschikbare reserves van Ouder-Amstel bieden op dit moment 
voldoende dekking.

Reservepositie
De nota reserves en voorzieningen gaat uit van een bedrag van een minimale ondergrens 
van € 2.000.000 aan algemene reserve (€ 1.000.000 “vrij besteedbaar” en € 1.000.000 
“niet vrij besteedbaar”). De stand van de algemene reserve na verwerking van de 1e 
burap 2020, maar voor verwerking van resultaat jaarrekening 2019, bedraagt 
€ 2.168.000.
De algemene reserve is vooralsnog voldoende volgens de door de raad vastgestelde 
normen.





6. Reserves

De stand van de reserves geeft het volgende beeld:

a. Stand Reserve Collegeprogramma, rekening houdend met geclaimde uitgaven, 
bedraagt qua stand na de 1e burap 2020 € 151.000.

b. Stand algemene reserve, exclusief resultaat jaarrekening2019, bedraagt ultimo 2019 
€  2.518.000. In de 1e burap 2020 wordt er aan mutaties € 308.000 onttrokken als ook 
het nadelig resultaat van de 1e burap 2020 € 42.293 waarna het saldo van de algemene 
reserve afgerond € 2.168.000 bedraagt, voor verwerking van het resultaat jaarrekening 
2019.

Overzicht ontwikkeling algemene reserves na verwerking resultaat 1e burap 2020: 

7. Investeringen

In de kadernota zijn de volgende investeringen opgenomen:

Verloop algemene reserve Bedrag in € 

Algemene reserve vlgs concept jaarrekening 2019 2.518.000
Mutaties algemene reserve 1e burap 2020 -308.000
Resultaat concept 1e burap 2020 -42.293
Algemene reserve na 1e burap 2020 2.167.707

Overzicht investeringen 2021 2022 2023 2024

Herinrichting openbare ruimte Centrumplan 
Ouderkerk a/d Amstel PM
Vervangen beschoeiing+(fundatie)damwanden 
brug t.b.v. Amateur Tuinders Vereniging 
Natuurgenot, was niet opgenomen in MJOP 48.530 71.530 51.980 50.600
Nieuwbouw brandweerkazerne Duivendrecht PM
Onderzoek nieuwbouw scholen (nieuw beleid) 70.000

Totaal investeringen 118.530 71.530 51.980 50.600


