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Samenvatting
De tweede voortgangsrapportage 2021 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is in 
het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname en 
de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden. Het college 
stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen de tweede begrotingswijziging 2021 
Duo+. Daarna zal de tweede begrotingswijziging 2021 definitief worden vastgesteld door 
het bestuur Duo+, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken. 

Wat is de juridische grondslag?
Op grond van de GR Duo+ artikel 10 lid 2 is het bestuur bevoegd begrotingen vast te 
stellen en te wijzigen. Op grond van de GR Duo+  artikel 20 lid 3 worden 
begrotingswijzigingen naar college en raden gezonden in verband met zienswijze.  

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de indeling van de 
verbonden partijen waarbij voor elke verbonden partij een sturingsregime is vastgesteld. 
Duo+ is ingedeeld in risicoprofiel 3 (hoog). Dit betekent dat de P&C-documenten in de 
raad worden geagendeerd. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Deze voortgangsrapportage, inclusief de tweede begrotingswijziging 2021 is onderdeel 
van de P&C-cyclus van Duo+. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De tweede voortgangsrapportage 2021 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is in 
het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname 
en de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden.

Bijlage: 2e voortgangsrapportage 2021 van Duo+ en de 2e begrotingswijziging 2021 van 
Duo+

Wat gaan we doen?
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor geen zienswijze in te 
dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging Duo+ 2021.

Wat is het maatschappelijke effect?
n.v.t. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
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Voortgangsrapportage
Deze voortgangsrapportage is gelijk aan de opzet van de 1e voorgangsrapportage 2021 
van Duo+. In het eerste deel van de rapportage wordt ingegaan op de “de 
ontwikkelingen binnen Duo+” en op “de samenwerking” en in het tweede gedeelte wordt 
gerapporteerd over de voortgang van de begroting en over een aantal 
bedrijfsvoeringaspecten. Daarnaast is in het tweede deel de 2e begrotingswijziging 2021 
van Duo+ opgenomen waarin de ramingen verwerkt zijn van de maatwerkaanvragen 
voor 2021 en volgende jaren alsmede de overige financiële effecten die van invloed zijn 
op de begroting 2021 en volgende jaren van Duo+ en mogelijk ook op de bijdragen aan 
Duo+ van DUO-gemeenten. Belangrijke items die in het eerste deel aan de orde komen 
zijn onder meer de doorontwikkeling binnen afdelingen/teams en het bevorderen van de 
integrale dienstverlening dat in de gezamenlijkheid met de DUO-gemeenten opgepakt is. 
Zoals reeds aangegeven is wordt het 2e deel van deze rapportage gedomineerd door de 
2e begrotingswijziging 2021 van Duo+. Uit deze begrotingswijziging blijkt dat het aantal 
maatwerkaanvragen van de gemeenten aanzienlijk toeneemt. Deze trend was vorig jaar 
ook al waarneembaar. Voor dit jaar is nog (bestuurlijk) afgesproken dat deze 
maatwerkaanvragen via lumpsum financiering verantwoord zullen worden maar de 
intentie is dat in de volgende jaren dat per maatwerkaanvraag gaat gebeuren. Dit zal 
echter nog een flinke wissel trekken op de organisatie binnen Duo+ en dan met name op 
de financiële administratie.

Begrotingswijziging
Bij het opstellen van de 2e begrotingswijzing 2021 van Duo+ zijn zowel de plussen als de 
minnen binnen de begroting zo goed mogelijk in beeld gebracht. Daaruit is op te maken 
dat Duo+ te maken heeft met structurele uitgaven waar nog geen structurele dekking 
tegenover staat. Bij het team P  en O bijvoorbeeld worden jaarlijks kosten gemaakt voor 
diverse abonnementen en lidmaatschappen van de gemeenten (werken in het westen, 
HR 21, de vacaturebank e.d.) en voor diverse personeel gerelateerd trajecten bijv.
voor het begeleiden naar ander werk. Deze structurele kosten worden ingeschat op € 
98.000 per jaar en worden in 2021 binnen de budgetten opgevangen, voor 2022 en 
volgende jaren zal er een bijdragen van de gemeenten nodig zijn. In de jaarrekening 
2020 van Duo+ leidde deze post ook al tot een forste overschrijding binnen het 
programma bedrijfsvoering. Ook zijn er dit jaar weer extra kosten gemaakt als gevolg 
van de Coronacrisis. In de begroting 2021van Duo+ zijn de kosten voor het thuiswerken 
voor het eerste half jaar opgenomen maar nu begint het er naar uit te zien dat een groot 
deel van deze kosten een structureel karakter krijgt. Vandaar dat in de nu voorliggende 
begrotingswijziging de kosten voor het thuiswerken voor het 2e half jaar opgevoerd zijn. 
Ook bij VTH is er sprake van extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Deze extra 
kosten zijn reeds gemeld in de 1e voorgangsrapportage 2021 van Duo+. Deze extra 
kosten worden ingeschat op € 121.000 en worden deels opgevangen in de eigen 
budgetten en deels opgevoerd als extra kosten voor de gemeenten. 

Daarnaast is door diverse ontwikkelingen binnen de begroting 2021 van Duo+ een 
incidentele ruimte ontstaan. Dit komt bijvoorbeeld door vacatureruimte. Deze ontstaat 
omdat diverse vacatures moeilijk in te vullen zijn. Daarnaast wordt er op bepaalde 
budgetten minder uitgegeven als gevolg van de coronacrisis. Denk hierbij aan het niet 
doorgaan van de organisatie dagen en andere activiteiten. Mogelijk dat er ook nog
wat ruimte resteert binnen het opleidingsbudget (ook deels corona gerelateerd). In 
verband hiermee verwacht Duo+ dat het bedrag ad € 98.000 voor abonnementen e.d. 
binnen het programma bedrijfsvoering incidenteel opvangen kan worden. Daarnaast is 
ook ruimte ontstaan op de reiskosten, en dan met name op de reiskosten woonwerk 
verkeer. Op deze post wordt aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot is.
Daartegenover staat wel een vergoeding voor het thuiswerken maar deze kosten zijn 
lager dan de besparing op de reiskosten. In verband hiermee kan een bedrag ad € 
40.000 terugvloeien naar de gemeenten. Ook binnen het programma buurt is 
vacatureruimte ontstaan als gevolg van moeilijk in te vullen vacatures.
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Vandaar dat redelijkerwijs ingeschat kan worden dat de helft van de extra corona 
gerelateerde kosten ad € 121.000 of wel € 60.000 binnen het programma buurt 
opgevangen kan worden.
Voor de overige mutaties wordt verwezen naar de 2e begrotingswijziging 2021 van Duo+ 
en de toelichting daarop in de 2e voorgangsrapportage 2021 van Duo+.
De 2e begrotingswijziging 2021 van Duo+ leidt voor de gemeenten tot de volgende 
bijdragen

Gemeente Primitieve 
begroting

1e wijziging 2e wijziging Bijdragen

Diemen -6.117.750 -238.049 -61.731 -6.417.530
Ouder-Amstel -8.517.016 -757.942 -346.908 -9.621.867
Uithoorn -14.477.005 -1.138.791 -273.437 -15.889.233

Voor een uitsplitsing van deze bijdragen in kosten voor maatwerk, 
corona gerelateerde kosten en de kosten per afdeling van Duo+ 
wordt verwezen naar pagina 49 van de 2e voorgangsrapportage 
2021 van Duo

Wat hebben we hiervoor nodig?
Het merendeel van de in de begrotingswijziging van Duo+ opgevoerde extra bijdrage is 
al in eerdere besluiten door u goedgekeurd. Pas na uw goedkeuring kon dit in de 
begroting van Duo+ verwerkt worden.

Er zijn echter enkele kosten die niet direct volgen op eerdere besluitvorming door de 
gemeenteraad van Ouder-Amstel. 
Dit betreft extra inzet op VTH inzake corona (€20.000), extra kosten burgerzaken 
(€32.000) en extra kosten bedrijfsvoering (18.000).
Deze kosten zullen opgenomen worden in de 2e Burap 2021 van Ouder-Amstel.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Diemen, Uithoorn en Duo+. Over de voortgangsrapportage en begrotingswijziging van 
Duo+ wordt niet apart gecommuniceerd. 

Wat is het vervolg?
Het bestuur van Duo+ moet voor 31 december 2021 de begrotingswijziging goedkeuren 
om de begrotingsrechtmatigheid te borgen.
 
Gelet op het vroege tijdstip van opstellen van deze voorgangsrapportage is de kans 
aanwezig dat er zich nog financiële effecten zullen voordoen die niet meer in een 
begrotingswijziging verwerkt kunnen worden. Deze effecten, die in de jaarrekening 2021 
van Duo+ opgenomen moeten worden, zullen om de begrotingsrechtmatigheid te 
waarborgen, afzonderlijk aan het bestuur van Duo+ voorgelegd worden.

Hoe monitoren en evalueren we?
De P&C-documenten van Duo+ worden volgens afspraak in de raad geagendeerd. 
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