
Technische vragen commissie burger & bestuur van 14 oktober 
2021
Agendapunt/onderwerp:  
  

Fractie:   Antwoord:  

Duo+ 2e voortgangsrapportage & 2e begrotingswijziging 2021 (2021/61)
Vraag 1:  Pagina 2; Wat is de oorzaak 
van het moeilijk in te kunnen vullen 
van diverse vacatures?

OAA De arbeidsmarkt is in algemene zin door COVID-19 
behoorlijk overspannen geraakt. De vraag naar 
arbeidskrachten in het algemeen overstijgt het aanbod 
van beschikbare arbeidskrachten.

Vraag 2:  GroenLinks heeft eerder 
gevraagd naar de ontwikkeling van 
het risicoprofiel. Is deze nog steeds 
hoog/ rood?

GL 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het 
risicoprofiel vastgesteld. Dit is inderdaad vastgesteld 
op een hoog risico. Er is geen aanleiding om dat op dit 
moment aan te passen. Dit omdat de criteria en de 
score daarop niet gewijzigd zijn. Met name: 1 de te 
leveren prestaties in grote mate van invloed zijn op de 
realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
2. De financiële bijdrage (>300.000€ per jaar)
3. het financiële risico bij uittreding (> 150.000). 

Vraag 3:  Extra kosten: Er was eerder 
geld over was in het programma “ 
buurt”. Zijn daar voldoende 
middelen voor de extra kosten? In 
het stuk staat “ deels” maar kunnen 
we een overzicht krijgen welk deel 
wel en welk niet?

GL Het is halverwege het jaar altijd moeilijk in te schatten 
hoe de uitputting van de budgetten naar het jaareinde 
toe gaat verlopen. Het gevraagde overzicht is er 
daarom nog niet. We hebben niet alle vacatures 
kunnen invullen. De inschatting dat er  middelen 
overblijven. De helft van de Coronakosten voor VTH (€ 
121.000) kunnen we in ieder geval opvangen.

Vraag 4:  document: Raadsvoorstel 
hierover pagina 2 Op blz. 2 en 3 
wordt aangegeven dat er in  2021 
nog incidentele financiële ruimte is 
om structurele stijging van uitgaven 
grotendeels te dekken. Vanaf 2022 
zal die er vermoedelijk niet meer 
zijn. Waaraan moeten wij denken bij 
structurele lastenstijgingen vanaf 
2022 qua omvang en welk effect zal 
dit hebben op onze begroting?

CDA Zoals in het raadsvoorstel staat te lezen dat deze 
structurele kosten worden ingeschat op €98.000 per 
jaar en worden in 2021 binnen de budgetten 
opgevangen, voor 2022 envolgende jaren zal er een 
bijdragen van de gemeenten nodig zijn. De impact van 
deze uitgaaf is al in de begroting 2022 van Ouder-
Amstel verwerkt. 
 

Vraag 5:  pagina 37 Op welke 
terreinen zijn gaten in de 
dienstverlening ontstaan en zijn 
werkzaamheden niet of vertraagd 
uitgevoerd? Is dat merkbaar voor 
inwoners en wanneer verwacht u dat 
het is opgelost?

CDA    Tot het jaar 2020 zijn er geen gaten ontstaan. Door 
de groei waren er wel meer werkzaamheden, maar dat 
is opgevangen door middel van efficiencyvoordelen. 
Vanaf 2021 kon dit niet meer opgevangen worden en is 
het structurele groeibudget incidenteel ingezet op de 
punten die genoemd zijn op pagina 37. Na dit jaar 
wordt gekeken of een eenmalige actie voldoende is of 
dat het groeibudget structureel op deze punten 
ingezet moet worden.

Vraag 6:  Wat verwacht u aan 
coronacompensatie voor 2021 van 
het Rijk?  

D66 De Corona compensatie loopt via de begroting van 
Ouder-Amstel zelf en niet via Duo+. Vooralsnog is er 
nog geen duidelijkheid over de hoogte van 
tegemoetkomingen Corona voor 2021. In de 



septembercirculaire is er voor lokale cultuur en buurt- 
en dorpshuizen 39K ontvangen. 

Vraag 7:  Maatwerkopdrachten: er is 
sprake van nog niet geaccordeerde 
maatwerkopdrachten, u meldt dat 
dit kan leiden tot problemen met de 
verantwoording. Worden of zijn die 
dan wel uitgevoerd? En zo ja 
waarom? 

D66 Het betreft de maatwerkopdrachten die nog niet 
geaccordeerd zijn. Deze zijn daardoor ook nog niet 
verwerkt in de 2e begrotingswijziging van Duo+, maar 
worden dit jaar wel uitgevoerd. Deze opdrachten 
moeten later dit jaar nog wel voor akkoord aan het 
bestuur van Duo+ voorgelegd worden. Dit is nodig om 
bij de verantwoording in de jaarrekening de 
begrotingsrechtmatigheid te kunnen borgen.

Vraag 8:  U maakt op verschillende 
plaatsen melding van de moeite om 
vacatures te vervullen en het 
daardoor overblijvende 
personeelsbudget. Heeft u ook 
(tijdelijke) inhuur overwogen? 
Waarom wel/niet?  

D66 Op cruciale functies is in overleg met de gemeenten 
inhuur verricht. Waar mogelijk is personele budget 
hiertoe ingezet.

 
 


