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1 Inleiding

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief 2021. In deze nieuwsbrief wordt u onder meer
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, de voortgang van verschillende onderwerpen
en (ruimtelijke) projecten. Aan de orde komen onder andere de ontwikkelingen rondom
het programma Sociaal (wmo, jeugd, algemeen maatschappelijke voorzieningen,
gezondheid, werk en inkomen en onderwijs), het programma Ruimte (waaronder
de ontwikkelingen in de grote projecten, wonen en ruimte, economie en toerisme,
verkeer, wegen en water en op het gebied van duurzaamheid), het programma Bestuur,
Dienstverlening en Veiligheid (veiligheid, communicatiebeleidsplan, groei van de
gemeente en de dvo's).

De maatregelen van de Rijksoverheid, genomen ter voorkoming van verdere verspreiding
van het coronavirus, treffen ook Ouder-Amstel. De recent genomen maatregelen
gelden vooralsnog tot 31 maart 2021. Daarna zal duidelijk worden of en in hoeverre er
aanpassing van de maatregelen kan gaan plaatsvinden. In de nieuwsbrief zijn onder de
diverse onderwerpen de betreffende coronamaatregelen en acties opgenomen.

De maatregelen hebben grote invloed op het openbare leven. Ook hebben zij grote
invloed op de wijze van werken voor de meeste medewerkers; voor hen is thuiswerken
nog steeds de norm, tenzij het niet anders kan. We verwachten dat deels thuiswerken,
ook na het opheffen van de beperkende maatregelen, deel zal blijven uitmaken van
de dagelijkse werkelijkheid. We onderzoeken welke aanpassingen er mogelijk en
wenselijk zijn in de werkomgeving opdat samenwerking mogelijk is tussen thuiswerkende
medewerkers en de collega's die fysiek aanwezig zijn op de gemeentelijke lokaties.
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Programma 2  Sociaal
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2.1 Wmo

Toename Wmo-ondersteuningsvraag
Door de toenemende vergrijzing, het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven
wonen en de lage eigen bijdrage van € 19,- per maand (ook wel abonnementstarief)
wordt verwacht dat in 2021 meer inwoners een beroep gaan doen op de gemeente voor
Wmo-ondersteuning. In 2019 en 2020 was deze ontwikkeling ook al waar te nemen.
Verwachting is dat dit ook in 2021 effect heeft op de begroting. In de tweede Nieuwsbrief
(1e Burap) kan op z'n vroegst een prognose van deze financiele effecten worden
gegeven. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. In 2021 vindt ook weer de
Monitor Abonnementarief, waaraan de gemeente Ouder-Amstel zijn bijdrage levert,
plaats. De uitkomsten van deze monitor geven ook een beeld van de te verwachten
ontwikkelingen.

Wmo-Hulpmiddelen
De contracten voor levering van Wmo-hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, douche-
en toiletstoelen etc.) lopen af per 1 april 2021 en kunnen niet meer verlengd worden. In
2020 is daarom samen met een groep van in totaal acht gemeenten (waaronder de DUO-
gemeenten) een Europese aanbestedingsprocedure gestart. Doel van deze aanbesteding
is om de levering van Hulpmiddelen en zo de continuïteit van de ondersteuning te
waarborgen. Inmiddels is de aanbestedingsproceduren afgerond en is definitief gegund
aan Meyra Retail B.V. (tevens huidige aanbieder) en Welzorg Nederland B.V. (nieuwe
aanbieder). Op 1 april 2021 gaan de nieuwe contracten in. Voor cliënten met een
hulpmiddel van Meyra verandert er niets. Voor cliënten met een hulpmiddel van de
huidige aanbieder, is een sterfhuiscontract met een looptijd van drie jaar afgesproken. In
deze periode gaan cliënten gefaseerd over naar één van de twee nieuwe gecontracteerde
aanbieders.

De nieuwe contracten die per 1 april 2021 afgesloten zijn zorgen ook voor nieuwe
prijsafspraken. Op basis van de inschrijfprijzen, wordt bij een gelijkblijvend aantal
voorzieningen geen stijging van de uitgaven verwacht in 2021.

Hulp bij Huishouden
Op 1 januari 2021 zijn de nieuwe contracten voor maatwerkvoorziening Hulp bij het
Huishouden en algemene voorziening HHT Diensten Thuis ingegaan. Deze contracten
zijn tot stand gekomen na een Europese aanbestedingsprocedure in 2020 welke samen
is doorlopen met de DUO-gemeenten. Met het afsluiten van deze nieuwe contracten is
de ondersteuning in de vorm van Hulp bij het Huishouden en HHT Diensten Thuis de
komende jaren gewaarborgd. Er zijn contracten gesloten met vijf aanbieders te weten;
ZorgSamen, Tzorg, Zonzorg (met onderaannemer ATZB), Axxicomm en Alfa en Zorg.
Clienten die al voor 1 januari 2021 ondersteuning ontvingen blijven hulp ontvangen van
dezelfde aanbieder. Nieuwe cliënten kiezen uit bovenstaande vijf aanbieders.

De nieuwe prijsafspraken zijn tot stand gekomen door middel van een
kostprijsonderzoek. De nieuwe tarieven zijn nagenoeg gelijk aan de tarieven van 2020.
Verwacht wordt dat deze gelijkblijvende tariefafspraken, bij gelijkblijvende zorgvraag,
niet tot overschrijding van de geraamde budgetten zal leiden.

Wmo-vervoer
De contracten voor het Wmo-vervoer lopen af op 1 augustus 2021. Ter voorbereiding
daarop is is reeds in september 2020 gestart met een Europese aanbestedingsprocedure
om te komen tot nieuwe contracten voor het Wmo-vervoer. Het college heeft inmiddels
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ingestemd met het voornemen om in te stemmen met de concept aanbestedingsstukken.
Deze liggen nu ter advisering voor aan de Adviesraad Sociaal Domein. Planning is
dat de aanbesteding in maart 2021 gereed is voor publicatie voor de geïnteresseerde
marktpartijen. Op basis van kennis van nieuwe prijsafspraken in de regio moet rekening
worden gehouden met hogere tariefafspraken. Zodra bekend is aan welke partij gegund
gaat worden kan ook een reële inschatting worden gemaakt van de financiele effecten.

In verband met de coronamaatregelen is het gebruik van het Wmo-vervoer gedaald.
De vervoerder staat hierdoor financieel onder druk. Ook in 2021, zal net als in
2020, afpraken worden gemaakt tussen vervoerder en gemeente over compensatie
van de gevolgen van de coronamaatregelen. Gemeenten in Nederland hebben een
verantwoordelijkheid om hierover, binnen de kaders van het contract met de vervoerder,
afspraken te maken. Voor deze compensatie kan de vervoerder geen beroep doen
op de zogenaamde tijdelijke NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid).

In 2021 wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een algemene
voorziening voor het vervoer. Het gaat dan met name om een alternatief voor de korte
ritten (korter dan 5 km) die nu een groot financieel effect heeft op de uitgaven voor
Wmo-vervoer. Over de uitkomsten van dit onderzoek en de eventuele financiële effecten
wordt de Raad via de Nieuwsbrieven geïnformeerd.

Actualisatie aansluitdocument Samen Zorgen
De gemeente Ouder-Amstel voert diverse taken uit binnen het zorg- en
veiligheidsdomein. Bij de uitvoering van deze wetten worden (bijzondere)
persoonsgegevens verwerkt. Om de privacy en de rechten van betrokkenen goed te
waarborgen heeft de gemeente Ouder-Amstel in 2015, in overleg met de ketenpartners,
voorwaarden gesteld aan de wijze waarop persoonsgegevens worden uitgewisseld.
De afspraken zijn destijds vastgelegd in het Aansluitdocument Samenwerken Zorg en
Veiligheid Ouder-Amstel, versie 2015.

De afspraken zoals vastgelegd in het aansluitdocument zijn destijds aangegaan voor een
periode van vijf jaar. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking getreden. Deze Europese privacyverordening vervangt de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt de kaders vast waarbinnen
privacygevoelige gegevens moeten worden verwerkt. Hoewel er belangrijke verschillen
zijn tussen de AVG en de Wbp, zijn de kaders met betrekking tot de gegevensverwerking
binnen het zorg- en veiligheidsdomein niet fundamenteel veranderd.

Wel kan het delen van informatie via bijvoorbeeld een casuïstiekoverleg spanning met
de geldende privacyregelgeving opleveren. De looptijd van het Aansluitdocument is
overschreden. In samenwerking met de gemeente Diemen is een traject ingezet om
het Aansluitdocument te actualiseren. De door het college in 2020 beschikbaar gestelde
middelen van € 15.000 zijn deels besteed. Het actualisatietraject loopt nog door in 2021,
de restant middelen worden doorgeschoven naar de begroting 2021. Hierover wordt de
raad in de tweede nieuwsbrief/1e Burap 2021 geïnformeerd.

Eenzaamheid onder jongeren
In het Wmo-beleidsplan 2020–2025 zijn middelen opgenomen voor het opzetten van een
preventieve aanpak van eenzaamheid onder jongeren. Het jongerenwerk van Coherente
gaat door middel van livestream op Instagram aan de slag. Ze willen digitaal in contact
komen met eenzame en mentaal kwetsbare jongeren. Elke livestream zal een thema
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hebben en op basis van dat thema wordt er evtueel een gast uitgenodigd voor een
interview. Ook worden er stellingen gedeeld in lijn met het thema om het gesprek op
gang te krijgen via de chat. Elke livestream eindigt met een oproep om door te praten.
Jongeren kunnen via een bericht aangeven of ze daar behoefte aan hebben. Om digitaal
in contact te komen en te blijven is een investering in materiaal nodig.

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Amsterdam is momenteel centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen (MOBW). Het aanbod van Amsterdam is beschikbaar voor inwoners
van Ouder-Amstel.

De MOBW wordt de komende jaren gedecentraliseerd. Ouder-Amstel werkt regionaal
samen om een toegankelijke en passende MOBW te realiseren. Het Rijk heeft middelen
beschikbaar gesteld om regionale samenwerking te realiseren. Hiertoe worden regionale
plannen opgesteld. MOBW maakt onderdeel uit van het Beleidsprogramma Voorkomen
en Oplossen Dak- en Thuisloosheid 2021–2025 dat in de zomer 2021 aan de raad wordt
aangeboden.

Huiselijk geweld en kindermishandeling
De financiële werkafspraken behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-
Amstelland (Veilig Thuis) worden gewijzigd. De huidige werkafspraken lopen tot en met
2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te
verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.

De nieuwe financiële samenwerkingsafspraken van Amsterdam en de Amstelland
gemeenten zijn er op gericht om de regionale kosten voor huiselijk geweld en
kindermishandeling gezamenlijk te delen. Dit maakt dat we ook de zeggenschap over de
inzet van de middelen gaan delen. Zeggenschap delen we al voor de GR-begroting (Veilig
Thuis), maar dat gaat ook gelden voor de inzet van de DUVO middelen (decentralisatie
uitkering vrouwenopvang) die Amsterdam als centrumgemeente ontvangt. De
DUVO is een Rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van
geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling,
ouderenmishandeling, seksueel geweld). De DUVO is een financiële bijdrage en niet
bedoeld om kostendekkend te zijn. De DUVO wordt in Amsterdam-Amstelland ingezet
voor de gezamenlijke regionale activiteiten: vrouwenopvang, uitvoering Regioaanpak,
Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De jaarlijkse bijdrage van de Amstelland gemeenten aan de GR is sinds 2017 niet
gewijzigd. De Amstelland gemeenten betalen een vast bedrag en de gemeente
Amsterdam draagt het financiële risico. De sterke groei van Veilig Thuis zorgt echter elk
jaar voor steeds hogere kosten. Deze extra kosten worden conform de afspraken betaald
door Amsterdam. Nu de samenwerkingsafspraken vernieuwd moeten worden, wordt
ook de financiële bijdrage van de gemeenten opnieuw bepaald. In de nieuwe afspraken
worden de financiële risico’s vanaf 2022 verdeeld op basis van inwoneraantallen. De
uitkomst van de gezamenlijke berekeningen komt daarmee op een hogere bijdrage per
gemeente. Voor Ouder-Amstel zal dat gaan om een extra bijdrage van circa € 40.000
vanaf het jaar 2022. Voor het jaar 2021 gelden de oude afspraken en verandert er niets.

De inzet van de middelen en de exacte bedragen worden aan u voorgelegd bij de
besluitvorming over de Begroting 2022 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig
Thuis).
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2.2 Jeugd

Jeugdhulp
Stand van zaken aanbesteding hoogspecialistische jeugdhulp
Op 19 januari is de definitieve gunning gedaan aan tien zorgaanbieders. Met dit
resultaat sluiten we een aanbestedingsprocedure af. Onder leiding van Amsterdam
heeft Ouder-Amstel samen met Diemen en Uithoorn deelgenomen aan de aanbesteding.
De ingekochte zorg vervangt de hoogspecialistische jeugdhulp die in het huidig stelsel
bekend staat als 'segment C'.

De aanbesteding is tevens het begin van een nieuw jeugdhulpstelsel. Amsterdam is vanaf
1 januari 2021 begonnen met de uitvoering. Ouder-Amstel start samen met Diemen en
Uithoorn op 1 januari van volgend jaar. In 2021 werken we aan de voorbereiding en
implementatie van het stelsel.

Wachtlijsten in de jeugdhulp
In het najaar van 2020 heeft het college besloten om het mogelijk te maken dat er
wachtlijsten ingesteld kunnen worden. Aanbieders van hoogspecialistische jeugdhulp
(segment C) krijgen elk jaar een normbudget (budgetplafond). Vanaf 2021 moeten
aanbieders die over het normbudget gaan een wachtlijsten instellen. Er zijn op dit
moment vijf jeugdhulpaanbieders die met deze maatregel te maken hebben.

Instroom van cliënten naar hoogspecialistische jeugdhulp is alleen mogelijk indien er
sprake is van urgente problematiek of een door de kinderrechter opgelegde maatregel.
cliënten die gebruik (willen) maken van specialistische jeugdhulp (segment B) kunnen
gewoon instromen. Voor dit type aanbod geldt geen normbedrag.

Met deze maatregel streeft het college naar een betere beheersing van de kosten terwijl
jeugdhulp beschikbaar blijft voor de kwetsbare jeugdigen en gezinnen.

Op dit moment staat er één cliënt op een wachtlijst als gevolg van het bereiken van het
normbudget door de instelling die beoogd zorgverlener is. In alle gevallen wordt goed
gekeken of het plaatsen op een wachtlijst verantwoord is en wordt er tevens beoordeeld
of er tijdelijke alternatieven zijn.

Verscherpte monitoring budget jeugdhulp
Naar aanleiding van de tekorten op het budget voor de jeugdhulp is er een aangescherpt
monitoringsproces ingericht. Maandelijks wordt in kaart gebracht wat de stand van zaken
is over het hele jeugdhulpdomein. De resultaten worden elke maand gedeeld met de
wethouder en zo nodig volgen er acties.

Elke kwartaal krijgt de gemeenteraad informatie over de stand van zaken. Er is een
prognose over 2021 opgesteld die als referentie dient om de stand van zaken inzichtelijk
te maken. Een uitgebreid memo is op 4 februari via het postoverzicht aan de raad
verzonden. Wij kunnen u nu melden dat de stand van de prognoses voor zowel 2020 als
2021 per 1 maart nog het zelfde zijn als in het memo van 4 februari.

Jongerenontmoetingsplek (JOP) in Ouderkerk aan de Amstel
De noodzaak voor een JOP in Ouderkerk aan de Amstel is het afgelopen jaar
toegenomen. Groepen jongeren trekken mede als gevolg van de coronacrisis door het
dorp op zoek naar plekken waar ze beschut staan bij slecht weer en roken, drinken en
blowen met elkaar. Inwoners ervaren overlast door geluid en achterblijvende rommel.
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Het jongerenwerk is gevraagd om met de jongeren een geschikte plek voor de JOP in
Ouderkerk aan de Amstel te zoeken. De kosten van het plaatsen van de JOP kunnen
voor het grootste deel gedekt worden uit bestaande middelen voor jeugdpreventie en het
resterende deel wordt gefinancierd door bijdragen die ontvangen zijn bij het afscheid van
voormalig wethouder Marian van der Weele die als afscheid cadeau gevraagd heeft een
bijdrage te storten ten behoeve van deze JOP. De JOP is inmiddels besteld en het college
is akkoord met het plaatsen van de JOP. Zodra bekend wat de locatie gaat worden en de
vergunningen rond zijn, zal de JOP geplaatst worden.

Jeugd aan Zet wintereditie
Gemeenten kunnen eenmalig € 10.000 rijksgeld ontvangen in het kader van de
wintereditie van Jeugd aan Zet. Het jongerenwerk van Coherente heeft, namens de
gemeente, een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw (organisatie voor stimulering zorg
innovatie). Inmiddels is hierover een toezegging ontvangen en het bedrag zal mee
genomen worden in de mei circulaire.

Coherente wil meer inzetten op beweging en richt zich met deze financiering primair op
basisschool kinderen en jongeren (12 t/m 27 jaar). Ze willen een wekelijks programma
aanbieden waarbij sport op vaste dagen en tijden centraal staat. Daarnaast willen ze
los staande activiteiten aanbieden. De activiteiten bestaan uit onder andere voetbal/
basketbal toernooitjes, bootcamp lessen en wisselende buitensport activiteiten zoals
slagbal, judo en frisbee. Daarbij zullen ze verbinding creëren met de scholen en
verenigingen. De subsidie wordt ingezet voor huren/kopen van materiaal en om externe
gespecialiseerde sporters in te huren. Met gekochte materialen kunnen ze de activiteiten
verduurzamen door zowel wekelijks als tijdens schoolvakanties deze spullen in te zetten.
Daarmee ontstaat een structureel aanbod waarin jongeren op een speelse wijze meer
bewegen.
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2.3 Sport, cultuur en recreatie

Nieuwe exploitatieovereenkomst Amstelbad
Stichting het Amstelbad exploiteert al sinds 1992 het Amstelbad voor de gemeente
Ouder-Amstel. De meest recente exploitatieovereenkomst liep 31 december 2020
af. De afgelopen jaren heeft de stichting met betrekking tot het uitbaten van het
buitenbad positieve resultaten laten zien en bestaat er nog steeds een goede relatie
tussen de gemeente en de stichting. In overeenstemming met de stichting is een nieuwe
overeenkomst opgesteld en ondertekend voor de komende vijf jaar.

Sport & cultuur in tijden van corona
Het jaar 2021 is begonnen met een strenge lockdown. Een lockdown waarbij de
mogelijkheden om te sporten of deel te nemen aan cultuur beperkt zijn en nog
tot minstens 2 maart aanhoudt. Samen met lokale organisaties, verenigingen en
scholen kijkt de gemeente wat mogelijk is binnen de gestelde maatregelen. Zo zijn de
voetbalverenigingen open en kunnen kinderen tot 18 jaar zonder restricties sporten,
maar is er ook de mogelijkheid voor volwassenen om in tweetallen op conditie te
blijven. Het Amstelbad stelt haar terrein beschikbaar voor dans-, judo en stoeilessen
voor de jeugd en er zijn activiteiten onder het afdak van boerderij Polderzicht. En
mocht de vrieskou toeslaan, kan de landijsbaan onder de geldende maatregelen en
aan de hand van reserveringen toch een plek bieden om de ijzers onder te binden. De
buurtsportcoaches en jongerenwerkers organiseren activiteiten buiten voor kinderen
en jongeren en ondersteunen scholen door extra beweegactiviteiten op het schoolplein
te organiseren voor de noodopvang of tijdens de pauze. Op cultureel gebied zijn de
uitdagingen groter. De OBA fungeert als afhaallocatie, de Muziekschool geeft online
les, maar locaties als het museum moeten de deuren sluiten en concerten kunnen geen
doorgang vinden. De gemeente blijft in nauw contact met de verschillende partijen om
samen naar oplossingen te zoeken indien nodig.
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2.4 Gezondheid

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Wet verplichte ggz
In 2020 is de Wet verplichte ggz van kracht geworden. De extra taken die Ouder-
Amstel daardoor heeft gekregen, zijn gemandateerd aan GGD Amsterdam. Dit zijn het
inrichten van een meldfunctie, de hoorplicht van de burgemeester en het uitvoeren van
een verkennend onderzoek. Momenteel zijn dit nog aparte GGD-taken. In 2021 wordt
bekeken of deze taken procedureel en financieel kunnen worden belegd in de GR OGZ
Amstelland.

Samenwerking met Zorg en Zekerheid
Eind 2020 is een samenwerking tussen de Amstelland gemeenten en Zorg en Zekerheid
gestart. Basis hiervoor is een regioscan die inzicht geeft in de gezondheidsontwikkelingen
in de regio en per gemeente. Een breed scala aan partijen die regionaal betrokken zijn bij
de zorg voor inwoners hebben de intentie uitgesproken om intensiever te samenwerken
rondom drie prioritaire thema’s; leefstijl, mentale gezondheid en ouderenzorg. Betrokken
partijen zijn gemeenten, zorgverzekeraar, zorgaanbieders en maatschappelijke en
welzijnsorganisaties. Doel is door samenwerking en ontschotten betere efficiëntere zorg
voor inwoners te organiseren en de komende jaren innovatieve projecten te starten die
hieraan bijdragen.
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2.5 Werk en inkomen

Toeslagaffaire
De Belastingdienst compenseert ouders die zijn getroffen door de problemen met
de kinderopvangtoeslag. Maar soms is die compensatie niet genoeg. Er kunnen ook
problemen op andere vlakken ontstaan, zoals schulden, inkomen, zorg en opvoeden van
de kinderen. De gemeente is gevraagd om deze ouders hiermee te helpen. De gemeente
ontvangt van de belastingdienst de gegevens van ouders die zich bij de belastingdienst
hebben gemeld. Inmiddels hebben 11 inwoners zich bij de belastingdienst gemeld.
Met twee inwoners hebben wij als gemeente inmiddels een gesprek gehad omdat zij
toestemming hebben gegeven om hun gegevens door te geven aan de gemeente. Van
de overige 9 inwoners krijgen wij nog door van de belastingdienst of zij een gesprek en
ondersteuning willen van de gemeente. De uitvoering van deze taken wordt voor ons
door Duo+ gedaan.

Inburgering
De nieuwe wet inburgering die in 2021 van kracht zou worden, is uitgesteld tot 1 januari
2022.

Deze wet geeft gemeenten nieuwe taken, zoals het aanbieden van inburgeringstrajecten,
extra inzet op participatie en begeleiding naar werk en financieel ontzorgen. Hierbij werkt
Ouder-Amstel zowel in de harmonisering van beleid en de uitvoering in Duo+ samen met
Uithoorn. In 2021 wordt de beleidsnota Inburgering uit 2020 vertaald naar de uitvoering
en start een pilot om de nieuwe werkwijze vorm te geven. Een deel van de beschikbare
middelen voor 2020 zijn door uitstel van de invoeringsdatum nog niet besteed en worden
in 2021 ingezet.

Werk en inkomen en de Corona maatregelen
TOZO

In verband met de coronacrisis is door het Rijk een Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandig Ondernemers (Tozo) tot stand gekomen.

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen
tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder
zzp’ers. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud indien
het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook is er de
mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg
van de coronacrisis op te vangen. De regeling is zoals bekend in 2020 gestart maar werkt
ook door in 2021.

De uitvoeringsorganisatie Duo+ heeft deze nieuwe taak goed opgepakt en heeft keihard
gewerkt om alle aanvragen op tijd af te handelen. De Tozo is toegekend aan 409
ondernemers. De regeling heeft een vervolg gekregen in Tozo 2 (131 ondernemers) en
Tozo 3 (120 ondernemers), waarbij de inkomenseisen zijn aangescherpt en de duur is
verlengd.

Tonk-regeling

Per 1 maart dit jaar gaat de Tonk-regeling in werking. De Tonk (Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten) is een regeling voor huishoudens die ten gevolge van de
coronacrisis hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Via de gemeenten wordt extra
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hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten te vergoeden. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld woonkosten die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen
worden.

WSP

Vanuit het Werkgeversservicepunt (WSP) is het regionaal werkcentrum (RWC)
opgericht. Het RWC brengt vraag en aanbod van werk bij elkaar. Werkgevers met
een personeelsbehoefte worden verbonden met werknemers die hun baan (tijdelijk
of definitief) zijn verloren. Vanuit het RWC worden samen met het UWV regionale
mobiliteitsteams ingezet. Regionale Mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en hun
werknemers die met werkloosheid worden bedreigd. Een Regionaal Mobiliteitsteam kan
al hulp bieden aan mensen die nog aan het werk zijn maar met werkloosheid worden
bedreigd vóórdat zij in een uitkering belanden. Dat geldt ook voor mensen die zich bij de
gemeente melden voor een bijstandsuitkering.

Omscholing ondernemers

Vanaf 1 januari heeft de gemeente de plicht om ondernemers die zich willen omscholen
daarbij te helpen. Er is hiervoor geld beschikbaar gesteld aan de regio. Voor extra
dienstverlening vanuit de gemeente is geld toegevoegd aan de algemene middelen.
Binnenkort komt er een voorstel om deze middelen in te zetten.
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2.6 Onderwijs

Leerlingenvervoer
In verband met de coronamaatregelen is het meerendeel van de scholen gesloten.
Sommige leerlingen gaan nog wel naar school (voortgezet speciaal onderwijs, leerlingen
in kwetsbare posities, leerlingen van ouders in cruciale beroepen). De vervoerder van
het leerlingenvervoer voert hierdoor nog maar een klein deel van de vaste ritten uit en
staat hierdoor financieel onder druk. Ook in 2021, worden net als in 2020, afpraken
gemaakt tussen vervoerder en gemeente over compensatie van niet verreden ritten.
Gemeenten in Nederland hebben een verantwoordelijkheid om hierover binnen de kaders
van het contract met de vervoerder afspraken te maken. Voor deze compensatie kan de
vervoerder geen beroep doen op de zogenaamde tijdelijke NOW-regeling (Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkgelegenheid).

Onderwijskansen en corona
In 2019 is de Beleidsnota Onderwijskansen Ouder-Amstel 2020-2023 vastgesteld door
de raad. Deze nota gaat over het beleid, de afspraken en de inzet voor het verminderen
of voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen. Het zwaartepunt van het
onderwijskansenbeleid ligt bij kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar met een risico op
een (taal)achterstand. Deze groep kinderen volgen voorschoolse educatie (VE) op de
kinderopvang; een specifiek op (taal)ontwikkeling gericht aanbod.

Sinds 1 augustus 2020 is het aanbod voorschoolse educatie (VE) uitgebreid van 11
naar 16 uur opvang per week. Nieuw is dat ouders een bijdrage betalen over 75%
van de uren in plaats van over 100% van de uren. In beide dorpskernen is er een
kinderopvangorganisatie die VE aanbiedt: Tante Kaatje in Ouderkerk aan de Amstel en
Smallsteps Toverkruid in Duivendrecht.

In de onderwijs- en directeurenoverleggen staat het thema onderwijs en corona
sinds maart 2020 standaard op de agenda. De portefeuillehouder houdt de lijnen
kort, inventariseert met regelmaat de ontwikkelingen naar aanleiding van de
coronamaatregelen en onderzoekt in overleg met onderwijs en kinderopvang wat de
gemeente kan bijdragen aan het voorkomen en aanpakken van achterstanden, zowel op
cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.

Hoewel vanuit het Rijk verschillende regelingen beschikbaar zijn voor het wegwerken
van achterstanden en het aanvragen van devices voor het volgen van digitaal onderwijs,
springt de gemeente bij indien nodig. Zo vergoedt de gemeente devices als blijkt dat er
kinderen zijn die geen les kunnen volgen omdat zij er geen hebben en staat de gemeente
garant voor schade aan devices.

Ook op sociaal-emotioneel vlak houden we een vinger aan de pols. Kinderen in een
kwetsbare positie zijn in beeld en alle beschikbare hulp wordt hierbij ingezet. De ouder-
kind coach (0-12 jaar) vormt hierbij een belangrijke schakel en ook het Kernteam biedt
hulp waar nodig. De meeste scholen maken goed gebruik van subsidieregelingen en
zetten extra ondersteuning in om achterstanden weg te werken.

Ook in het voortgezet onderwijs (VO), via de Regionale Educatieve Agenda, zijn
cognitieve achterstanden en het welzijn van jongeren een vast onderwerp van gesprek
in deze periode. Omdat de VO-scholen langer dicht blijven, en omdat we merken dat
jongeren het mentaal zwaar hebben, besteden we momenteel veel aandacht aan
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ondersteuning voor jongeren. Zo gaan we scholen en ouders informeren over het
gemeentelijke aanbod aan activiteiten, preventieve zorg en jeugdhulp en zorgen we dat
de verbinding tussen alle betrokken partijen waar nodig wordt versterkt.

Laaggeletterdheid
Meerjarig regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024
In januari 2021 is tijdens een regionaal bestuurlijk overleg laaggeletterdheid Groot-
Amsterdam het Meerjarig regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024
vastgesteld. U bent hierover middels een raadsbericht geinformeerd via het postoverzicht
van 10 maart.

Laaggeletterdheid en aanbod volwasseneneducatie in Ouder-Amstel
In Ouder-Amstel is ongeveer 7% van de beroepsbevolking laaggeletterd (landelijk
is dat 12%, bron: geletterdheidinzicht.nl). De gemeente ontvangt middelen om een
educatieaanbod te creëren voor deze doelgroep. Deze middelen worden ingezet voor
een aanbod non-formele volwasseneneducatie, bestaande uit professionele en informele
volwasseneneducatie. De professionele cursussen zijn voornamelijk taalcursussen,
maar ook cursussen gericht op digitale vaardigheden en financiele zelfredzaamheid. Het
informele aanbod bestaat uit de taalmaatjes en de taalcursussen van Coherente.

Bereik doelgroepen laaggeletterden
Met het professionele taalaanbod worden voornamelijk hoogopgeleide (en dus
hooggeletterde) anderstalige inwoners (NT2) bereikt. Coherente bereikt met haar
taalaanbod met name de laaggeletterde NT2'ers. De NT1’ers, met het Nederlands
als moedertaal, bereiken we nagenoeg niet. Om daar verandering in te brengen
hebben de klantmanagers van DUO+ in het najaar van 2020 een training Omgaan
met laaggeletterheid gevolgd, waarin aandacht werd besteed aan het herkennen van
laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar het aanbod volwasseneneducatie. Daarnaast
besteden we in 2021 in de media extra aandacht aan het cursusaanbod. Veel cursussen
worden door de coronamaatregelen nu voornamelijk online aangeboden, maar dit is
minder geschikt voor de NT1'ers die vaak 50+ en onvoldoende digitaal vaardig zijn.
Samen met de professionele en informele taalaanbieders wordt onderzocht op welke
manier de NT1-doelgroep beter kan worden bereikt.

Passend onderwijs
Preventieve aanpak langdurig verzuim en thuiszitten PO en VO
In oktober 2020 is door alle regiogemeenten in Amstelland en de Meerlanden het
interventiemodel en regionale werkagenda langdurig verzuim en thuiszitten PO en
VO 2020-2022 ondertekend. Dit preventieakkoord is in januari 2021 aangevuld
met een addendum naar aanleiding van input van verschillende gemeenten op de
instemmingsversie. In het preventieakkoord is vastgelegd dat we als gemeenten en
onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs en
ondersteuning aan kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs in onze
regio.

We spannen ons in het bijzonder in om verzuim te voorkomen en vroegtijdig te
bestrijden door te informeren, monitoren en scholen (preventie) en door te signaleren
en doorzettingskracht en -macht (interventie) te gebruiken. Zo worden alle kinderen
en jongeren door middel van maatwerk in de ondersteuning in staat gesteld om te
kunnen leren en zich te ontwikkelen in een omgeving die aansluit op hun competenties
en talenten.
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HB+ voorziening Elementa
Sinds 2020 draagt onze gemeente bij aan de HB+ voorziening Elementa in de School
of Understanding in Amstelveen. Een integrale onderwijs- en zorgvoorziening voor
hoogbegaafde kinderen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen in het onderwijs.
Dankzij steun van de vier Amstelland gemeenten heeft samenwerkingsverband
Amstelronde specialistische jeugdhulp op de voorziening gegarandeerd. Voor deze
kleine groep hoogbegaafde leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft worden
specialistische zorgarrangementen uitgevoerd waarin onderwijs en jeugdhulp nauw
samenwerken.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
In 2019 tekenden VO-scholen, bedrijfsleven en gemeenten in de regio Amstelland
techniekpact Amstelland. In 2020 heeft de gemeente voor het eerst een bijdrage
geleverd aan de uitvoering van het pact. Het doel van het Techniekpact is versterking
van het techniekonderwijs en verbetering en aansluiting met mbo en bedrijfsleven.

Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (VO), heeft eind 2020 het platform
Aansluiting Onderwijs Arbeid geinitieerd. Het platform heeft tot doel dat uitvoerders
elkaar beter weten te vinden zodat de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor
(kwetsbare) jongeren wordt verbeterd. Het platform kan op verschillende manier vorm
krijgen, van folder tot subregionaal jongerenloket, afhankelijk van de wensen van de
partijen.

Vergoeding Buitenonderhoud Gymlokalen
Sinds 2015 zijn schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs zelf verantwoordelijk
voor de bekostiging van het planmatig onderhoud aan de schoolgebouwen. Bij de
wetswijziging is destijds een uitzondering gemaakt voor het onderhoud van gymzalen die
eigendom zijn van het schoolbestuur. Daarvoor moet het schoolbestuur een aanvraag
kunnen indienen bij de gemeente. Wel moet er in dat geval een speciale gemeentelijke
regeling zijn opgesteld op grond waarvan het schoolbestuur een aanvraag kan indienen.
Dat is in onze gemeente niet gebeurd. Het schoolbestuur van De Pionier te Duivendrecht
is eigenaar van de gymzaal die tegen het gebouw van De Pionier aan is gebouwd. Het
schoolbestuur heeft de afgelopen jaren zelf het planmatig onderhoud aan de gymzaal
bekostigd en vraagt compensatie voor de periode 2015–2020. Vanaf dit jaar wenst het
schoolbestuur een structurele afspraak met de gemeente te maken over de bekostiging
van het onderhoud aan de gymzaal. Dit voorjaar zal het college een besluit nemen op
welke wijze wij als gemeente gaan bijdragen aan het buitenonderhoud van deze gymzaal.

Verdiepend onderzoek naar nieuwbouw scholen/kinderopvang/
sport en maatschappelijke voorzieningen op Bindelwijk locatie.
In de maand februari is er een uitvraag gedaan naar meerdere bureaus voor een offerte
voor de uitvoering van het verdiepend onderzoek. In de 1e helft van maart zijn de
schriftelijke offertes beoordeeld en hebben gesprekken plaats gevonden met een selectie
van bureaus die de meest passende offertes hebben uitgebracht. Wij verwachten in
maart een besluit te kunnen nemen en één bureau de opdracht voor het verdiepend
onderzoek te gunnen. In april gaat het onderzoek starten.

Verder hebben wij de afgelopen periode de belanghebbenden bij de ontwikkelingen
rond de Bindelwijk per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad in
december 2020 om een verdiepend onderzoek te gaan uitvoeren naar nieuwbouw van
2 scholen onder één dak, kinderopvang, maatschappelijke voorzieningen en sport. De
informatie brief is naar de omwonenden gegaan van de Bindelwijk, het schoolbestuur
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en alle gebruikers van de Bindelwijk. Aanvullend op deze informatie brief is er een
digitale informatieavond georganiseerd voor de omwonenden van de Bindelwijk. Rond
de 20 inwoners hebben zich opgegeven voor deze avond die op 22 februari heeft plaats
gevonden. Wethouder van der Weele heeft op die avond een toelichting gegeven op het
besluit en heeft een presentatie gegeven over de voorgeschiedenis en de bedoeling van
het verdiepend onderzoek. Daarnaast is er gelegenheid gegeven aan de omwonenden om
vragen te stellen aan de wethouder of hun zorgen kenbaar te maken. Vrijwel de meeste
vragen zijn op de avond zelf beantwoord door de wethouder. De vragen die gezien de tijd
niet meer aan bod konden komen zijn schriftelijk nagezonden aan de aanwezigen.
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Programma 3 Ruimte
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3.1 Grote projecten

De Nieuwe Kern (DNK)
Een extern adviesbureau werkt gezamenlijk met de grondeigenaren en Ouder-Amstel aan
een ontwikkelstrategie die de samenwerkingsovereenkomst uit 2017 moet gaan opvolgen
(vervangen). De verwachting is om deze in het eerste kwartaal van 2021 gereed te
hebben.

Het participatietraject over de concept-structuurvisie is in Q3 van 2020 afgerond.
Halverwege 2020 heeft adviesbureau de opdracht gekregen voor uitvoering van de
MER. In 2021 worden de resultaten van het participatieproces en de MER verwerkt
in de ontwerp-structuurvisie. De ontwerp-structuurvisie zal vervolgens ter inzage
gelegd worden, naar verwachting in mei 2021. De definitieve structuurvisie kan naar
verwachting in het vierde kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de raad worden
aangeboden.

In Q4 van 2020 is het bestemmingsplan van de SMH in ontwerp vastgesteld door het
college en ter inzage gelegd. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan
is naar aanleiding van de zienswijzen aangepast en wordt naar verwachting eind Q1 aan
de raad aangeboden ter vaststelling. Met de gemeente Amsterdam is een anterieure
overeenkomst gesloten voor de SMH waarmee volledig plankostenverhaal geborgd is.

Vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern zijn er verschillende
tijdelijke initiatieven binnen het plangebied van De Nieuwe Kern. Deze zijn geen
onderdeel van de definitieve plannen voor De Nieuwe Kern en mogen deze dus ook niet
beperken of belemmeren. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt in de anterieure
overeenkomsten die hiervoor met de betreffende partijen worden gesloten.
Er wordt gewerkt aan de tijdelijke sportvoorzieningen op het voormalige slibdepot die
tijdelijke uitplaatsing van de sportfuncties van Sportpark Strandvliet mogelijk maken en
waardoor dit gebied bouwrijp gemaakt kan worden voor de ontwikkeling van de SMH.
In 2020 is hiervoor met gemeente Amsterdam een anterieure overeenkomst gesloten.
De omgevingsvergunning voor dit tijdelijke gebruik (maximaal 9 jaar en 10 maanden) is
eind september aangevraagd.

In 2020 is gewerkt aan de tijdelijke Internationale Touringcar Terminal (ITT). De
randvoorwaarden van Ouder-Amstel zijn ongewijzigd van toepassing. De te verwachten
vervoersstromen worden nader geanalyseerd en op basis hiervan wordt een eerste
ontwerp gemaakt. Hierover vindt participatie plaats. Daarna volgt verwerking en wordt
het plan inclusief toets aan de randvoorwaarden en anterieure overeenkomst aan de
raad voorgelegd zodat wensen en bedenkingen meegegeven kunnen worden in een
raadsbesluit.

Het deelproject Flexwonen wordt in 2021 verder vormgegeven. Met Amsterdam en
Eigen Haard moeten gesprekken worden gevoerd over de huur van de gronden en de
woningen. Daarnaast wordt het haalbaarheidsonderzoek verder uitgewerkt met een
business case. Deze informatie is nodig om een volledige subsidieaanvraag te kunnen
doen bij het Rijk in het kader van de bouwimpuls.

Met AFC Ajax is gewerkt aan een anterieure overeenkomst voor de herinrichting
van huidig sportpark De Toekomst en met Liander is gewerkt aan een anterieure
overeenkomst voor uitbreiding van het 150kV station. Beide overeenkomsten worden in
2021 gesloten. Als deze zijn gesloten worden planologische procedures gevoerd.
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In 2020 is het handelingsperspectief voor station Duivendrecht opgestart met de
betrokken regiopartijen. De volgende stap zal een stedenbouwkundige analyse zijn. Met
het Rijk en de regiopartijen wordt dit gezamenlijk in 2021 verder opgepakt.
Daarnaast wordt er gewerkt aan het verleggen van de 150 kV leidingen en de uitbreiding
van het transformatorstation op P2.

Amsterdam werkt aan de voorbereiding van de cocreatie voor de nieuwe inrichting van
het gedeelte van de volkstuinen dat behouden blijft. Hiervoor zijn door Amsterdam
afspraken gemaakt met de Bond van Volkstuinders. Recent is een nieuw bestuur
aangetreden bij de Bond. Door het nieuwe bestuur van de Bond is aan Amsterdam
gevraagd om een meer open proces dan wat nu in de afsprakenbrief staat. Hieraan wordt
medewerking gegeven en overleg over de nieuwe inrichting van dit co creatie proces
loopt. De concept structuurvisie DNK blijft hiervoor het kader.

Entrada
Na vaststelling van het Programma van Eisen (PvE) op 13 juni 2019 is in opdracht
van de eigenaren een conceptstedenbouwkundige visie voor Entrada opgesteld.
Op 14 september 2020 heeft de laatste terugkoppeling plaatsgevonden met de
klankbordgroep, hierin is de visie gepresenteerd en is de klankbordgroep bijgepraat
over het afgelopen jaar. De samenvatting met daarin het advies van de klankbordgroep
worden als bijlage aan de visie toegevoegd.

Op basis van de besluitvorming van de raad over het programma voor Entrada is de
visie na de zomer van 2020 gereed gemaakt voor publicatie. Ook is eind 2020 een
overeenkomst opgesteld om zeker te stellen dat elke eigenaar zich aan de visie zou
committeren en verder wil ontwikkelen. Begin 2021 is echter duidelijk geworden dat
de eigenaren onderling van mening verschillen en niet langer bereid zijn om het proces
van gezamenlijk ontwikkelen en besluiten voort te zetten. De publicatie van de visie is
daarom uitgesteld. De klankbordgroep is hierover geïnformeerd.

De volgende stap is dat moet worden onderzocht op welke wijze het plan voor Entrada
gefaseerd kan worden zodat het stapsgewijs alsnog gerealiseerd kan gaan worden.
Verwacht wordt dat dit proces van het onderzoek naar faseringsmogelijkheden twee tot
drie maanden zal vergen.

Werkstad OverAmstel
Het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) transformeert komende jaren van klassiek
bedrijventerrein naar een dynamisch woon-werkgebied: Werkstad OverAmstel. In 2017 is
de Ruimtelijk-economische visie door de gemeenteraad vastgesteld. Om sturing te geven
aan de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden is het beleidskader ‘Werkstad
OverAmstel: Richtlijnen voor ontwikkeling’ op 4 juli 2019 vastgesteld. In 2020 is gestart
met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor Werkstad OverAmstel. De in het
gebied actieve ontwikkelaars en de gemeente Amsterdam hebben hierin meegedacht. In
2021 wordt het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd en vervolgens aangeboden aan de
gemeenteraad ter vaststelling. Dit beeldkwaliteitsplan is, na de Ruimtelijk-economische
visie en de Richtlijnen voor ontwikkeling, het derde deel in het drieluik van het ruimtelijk
beleid voor de Werkstad.

Een extern adviesbureau voert momenteel een MER-beoordeling uit voor de Werkstad. In
2021 wordt dit proces afgerond met een besluit van het college.
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In alle drie de deelgebieden wordt verder gewerkt aan de planvorming van
deelontwikkelingen met de ontwikkelende partijen met wie al intentie- en/of anterieure
overeenkomsten zijn gesloten. Indien zich nog bijzondere kansen voordoen worden
ook nieuwe privaatrechtelijke afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen voor
deelontwikkelingen.
De eerste kwaliteitsslag voor Werkstad-Zuid is met de bouw van The Joan een feit,
waarmee in oktober 2020 is gestart.

Voor Werkstad Noord en Zuid is Ouder-Amstel met Amsterdam in 2020 in overleg om
te komen tot een overkoepelende anterieure overeenkomst. Hier wordt in 2021 verder
aan gewerkt richting besluitvorming. Voor deelgebied Weespertrekvaart zijn in 2020
gesprekken gestart met de gemeente Amsterdam over de benodigde samenwerking in
het deelgebied. Deze gesprekken worden in 2021 voortgezet zodat er afspraken gemaakt
kunnen worden over de samenwerking tussen beide gemeenten in Weespertrekvaart.
Ook wordt in 2021 verder gewerkt aan plannen voor de herinrichting van Station
Overamstel en ontworpen aan een geschikte ontsluiting voor Werkstad Noord en
Weespertrekvaart.
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3.2 Wonen en ruimte

Wonen
Prestatieafspraken
Halverwege januari 2021 zijn de prestatieafspraken voor de periode 2021-2026
ondertekend door de gemeente, woningcorperatie Eigen Haard en de Huurdersvereniging
Ouder-Amstel. De samenwerking tussen de drie partijen is zeker in deze krappe
woningmarkt cruciaal. De komende jaren geven de partners extra aandacht aan
betaalbare woningen voor jongeren uit de eigen gemeente, duurzaamheid, passend
wonen en nieuwbouw.

Woonakkoord
Afgelopen maanden is er in de regio Amstelland-Meerlanden gewerkt aan een
woonakkoord, dit is een bestuurlijk akkoord tussen de provincie Noord-Holland en de zes
gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden. Een belangrijke gezamenlijke ambitie is
het versnellen van woningbouwrealisatie, waarbij het Woonakkoord ervoor zorgt dat we
elkaar als partners beter weten te vinden en de samenwerking verder verstevigen. Het
akkoord bevat afspraken over de thema's samenwerking, nieuwbouw, optimaal benutten
bestaande voorraad en duurzaam wonen.

Omgevingswet en doorontwikkeling team VTH
In 2020 is vastgesteld dat doorontwikkeling van het team Vergunning, Toezicht
en Handhaving (VTH) nodig is. De directe aanleiding is het implementeren van de
veranderingen die de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging gaat vragen. Maar
er is meer nodig. Het team is onvoldoende in staat geweest mee te groeien met de
veranderende verhoudingen met de opdrachtgevers en de verwachtingen die zij hebben.
Ook de veranderende verwachtingen van inwoners en ondernemers zijn niet adequaat
vormgegeven. Daarnaast heeft het team extra taken gekregen waarbij niet altijd
middelen of formatie is meegekomen of waarbij geld of formatie niet een oplossing is
voor de uit te voeren (wettelijke) taken.

Om de dienstverlening aan de gemeente te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om
mee te (kunnen blijven) gaan met veranderingen in de nabije en wat verdere toekomst.
Om te bepalen wat nodig is om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven garanderen
wordt door een extern bureau een onderzoek gedaan en een plan opgesteld. Naar
verwachting zijn er met het op peil brengen van VTH in ieder geval incidentele kosten
gemoeid en waarschijnlijke een verghoging van de structurele kosten. Deze worden
gemeld in de tweede nieuwsbrief en kadernota zodra de kosten bekend zijn.

Verstedelijking strategie
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan concepten voor het Verstedelijkingsconcept en
de Investeringsstrategie. In een ambtelijk gebiedsgesprek Zuidflank zijn de belangrijkste
Rijk-regio opgaven besproken, op basis van de Amstelland–Meerlanden Redeneerlijn. De
komende tijd wordt in verschillende rondes aan de concepten gewerkt.

Ouderkerk Centrum
Na het vaststellen van het ‘Spijkers met Koppen’ document door de raad in september
is een vervolgstap een stedenbouwkundig bureau opdracht geven een uitwerking op te
stellen bedoeld om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het
graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen én een schetsplan te maken
voor de inrichting het centrum: ’t Kampje, graskeienveld, Dorpsstraat en het Haventje.
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Een team vanuit de klankbordgroep heeft de selectie van het stedenbouwkundig bureau
vormgegeven en uitgevoerd. De opdracht is aan het best scoorden bureau op alle criteria
gegund.

Dit bureau werkt binnen het team Openbare Ruimte & Stedenbouw vanuit de
klankbordgroep aan de gevraagde schetsontwerpen voor het centrumplangebied. Er
staan tussentijdse presentaties van de voortgang aan de hele klankbordgroep en andere
belanghebbenden gepland.

Gelijktijdig wordt ook een andere vervolgstap van het raadsbesluit uit september
uitgevoerd. Het doen van onderzoek voor parkeerbeleid en parkeerregime. Hiervoor is
een onafhankelijk en deskundig verkeerskundigbureau geselecteerd.

Verbreding A9
De motie die eerder door de Tweede Kamer was aangenomen en waarin de minister
van Infrastructuur en Waterstaat werd opgeroepen af te zien van de aanleg van de
verzorgingsplaats naast De Ronde Hoep is door de minister overgenomen. Het gevolg
daarvan is dat duizenden bomen gespaard kunnen blijven, de kapvergunning is voor
dat aanzienlijk kleinere aantal door de gemeente verleend. De voorbereidingen van
de uitvoering van het project zijn door de aannemer verder opgepakt en met een
deel van de uitvoering (waaronder de zogeheten ‘voorbelasting’ van de gronden) is
ondertussen begonnen en krijgt de komende jaren zijn verdere beslag. Nog steeds wordt
de uitvoering gericht op oplevering in 2026.

Percelen Ouderkerk aan de Amstel
Er is een concept ruimtelijke visie opgesteld voor de drie percelen Aart van der Neerweg,
Prinses Beatrixlaan en Polderweg te Oudekerk aan de Amstel. In deze concept visie zijn
globale ruimtelijke uitgangspunten verwerkt. De concept visie is voorlopig vastgesteld
door het college en is verstuurd naar buurtbewoners, nabij gelegen bedrijven,
initiatiefnemers en andere belangstellenden zodat zij in gelegenheid zijn om te reageren
op de visie.

De ontvangen reacties worden zorgvuldig afgewogen en indien bestuurlijk gewenst
meegenomen in de visie. Vervolgens wordt de definitieve ruimtelijke visie ter vaststelling
aan de gemeenteraad aangeboden.

Bestemmingsplan Duivendrechtsevaart
Het ontwerpbestemmingsplan Duivendrechtsevaart is tot en met 10 februari 2021 ter
inzage gelegd. Er zijn verschillende zienswijzen binnengekomen die beoordeeld gaan
worden.

De uitspraak in het hoger beroep wordt elk moment verwacht. De raad en de
woonbootbewoners (inclusief hun advocaten) worden actief op de hoogte gehouden van
de voortgang en de stappen van de gemeente betreffende het proces.

Voor de woonboten die gelegen zijn op een vrij te maken locatie, wordt een
overeenkomst met grondeigenaar Amsterdam opgesteld. Hierin worden onder andere
afspraken gemaakt over een alternatieve locatie. Ook worden de mogelijkheden
onderzocht voor een overeenkomst tussen Amsterdam, de gemeente én de woonboten
die op een vrij te maken locatie liggen.
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Parochietuinen/Gezellenhuis
Voor het parochieterrein is een aangepaste visie opgesteld zoals was verzocht door de
raad. De raad heeft deze visie ook vastgesteld. Het betrof hier het resultaat van een
samenwerking tussen de gemeente en de parochie welke werd ondersteund door diverse
deskundigen op architectonisch, stedenbouwkundig, transitie en ruimtelijke ordening
gebied. De parochie zal nu op basis van de visie een nieuwe projectontwikkelaar kunnen
aantrekken die het project verder kan oppakken. De parochie is nog met het bisdom in
gesprek over het verdere verloop van dit proces.

De partij met wie een overeenkomst was aangegaan voor het herstel van en de
herontwikkeling van het Gezellenhuis, Stadsherstel nv, heeft besloten het project niet
verder op te pakken. Het bisdom heeft recent besloten om het Gezellenhuis besloten
aan te besteden. Ze hebben daartoe een extern bureau ingeschakeld om dat traject in
opdracht van het bestuur van de RK Parochie Amstelland voor hen uit te voeren. Dit
gebeurd in onderling overleg met de gemeente in het kader van de WvG. Hiertoe worden
ook plaatselijke geïnteresseerden uitgenodigd om in te schrijven.

Manegeterrein
De projectontwikkelaar van dit terrein is verder gegaan met het stedenbouwkundige
plan hiervoor en aansluitend daarop het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan
daarvoor. Met de gemeente is overlegd over een aantal onderwerpen die hier een rol
spelen en waarvoor oplossingen moeten komen. De noodzakelijke grondsanering, het
inpassen van sociale woningen en een zorgfunctie zijn hier een voorbeeld van. Tevens
zijn door de ontwikkelaar verschillende onderzoeken gestart die noodzakelijk zijn om
uiteindelijk een gewijzigd bestemmingsplan vast te kunnen stellen. De gesprekken
daarover lopen.

Bestemmingsplan Van der Looskwartier
Woningbouwvereniging Eigen Haard is verder gegaan met de voorbereidingen van
het project Van der Looskwartier. Alle bestaande (kleine) woningen worden gesloopt
en vervangen door nieuwe enigszins groter woningen en een tweetal blokken met
appartementen. Een van die blokken zal volgens de laatste stand worden gereserveerd
voor jongeren starters, de appartementen daarin zullen iets kleiner zijn dan de
overige gewone appartementen. Vooruitlopend op de formele RO procedure is er
een inspraakronde gehouden vooral om nu al te kunnen peilen hoe de reacties in de
buurt c.a. de rest van het dorp zijn op de voorgenomen nieuwbouw en de grootte
en vorm daarvan. De reactie die daarop binnen zijn gekomen worden binnenkort
beantwoord. Een essentieel punt in de reacties is de parkeerproblematiek in het
plan maar eveneens daarbuiten. Eigen Haard heeft reeds eerder toegezegd bereid
te zijn meer parkeerplaatsen aan te leggen in het nieuwe plan dan conform het
gemeentelijke parkeerbeleid noodzakelijk zijn. Het voornemen is in dit jaar het definitieve
ontwerp bestemmingsplan op te stellen en dat in procedure te brengen. Naar alle
waarschijnlijkheid zal dit jaar de sloopvergunning voor de bestaande opstallen worden
aangevraagd.

Jumbo supermarkt Sluisplein
In 2017 heeft het college een principebesluit genomen over de uitbreiding van de Jumbo
supermarkt op het Sluisplein. In januari 2021 is de anterieure overeenkomst met de
Jumbo getekend. Voor een verbetering van de openbare ruimte is ook de voorbereiding
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voor het herinrichten van het Sluisplein gestart. Direct aanwonenden en de ondernemers
aan het Sluisplein zijn eind 2019 voor het eerst hierover geïnformeerd en in het voorjaar
2021 begint het participatieproces met bewoners en ondernemers.
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3.3 Economie en toerisme

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2021–2023
Om de ambities uit de toeristische en recreatieve 2035 visie te kunnen realiseren is
er in 2021 een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma bevat
acties voor de komende drie jaar. De ambities uit de ‘Visie Recreatie en Toerisme 2035’
krijgen met het uitvoeringsprogramma concreet handen en voeten. Ook geeft het
uitvoeringsprogramma invulling aan de motie van VVD/CDA (27-02-2020) ‘verbeteren
recreatieve functie Ouderkerkerplas’. De uitvoering van het uitvoeringsprogramma wordt
in samenwerking met het Groengebied Amstelland en andere ketenpartners uitgevoerd.
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3.4 Verkeer, wegen en water

Mobiliteitsvisie en plan Ouder-Amstel
Vorig jaar is gestart met het ontwikkelen van een Mobiliteitsvisie en -plan. Het beslaat
het gebied van de gemeente wat bestaat uit Duivendrecht (exclusief het deel wat in het
Mobiliteitsprogramma ZOF is opgenomen: De Nieuwe Kern, Werkstad Overamstel en
Entrada), Ouderkerk aan de Amstel en Waver. De eerste stap is gezet, het verzamelen
van informatie over de huidige situatie en ontwikkelingen. De tweede stap richt zich
op nieuwe ontwikkelingen, de visie en de ambitie en in de derde stap wordt het plan
uitgewerkt met maatregelen en benodigde extra onderzoeken.

In januari 2021 is een enquête uitgevoerd onder alle bewoners en ondernemers van
Ouder-Amstel (behalve ZOF). Hierop zijn 1116 reacties van bewoners en 40 van de
ondernemers binnengekomen. De komende periode ordt deze informatie verwerkt om
mee te nemen in de visie en het plan.

Mobiliteitsprogramma Zuid-Oost Flank
Amsterdam is bezig met het ontwikkelen van het Mobiliteitsprogramma Zuid-OostFlank
(ZOF) in samenwerking met Ouder-Amstel. Dit jaar komt dit programma gereed. Het
programma bestaat uit een pakket van mobiliteitsonderzoeken en maatregelen voor de
hele Zuid-OostFlank waar De Nieuwe Kern, Werkstad Overamstel en Entrada onderdeel
van zijn. In het voorjaar wordt u hier nader over geinformeerd in voorbereiding op de
besluitvorming.

Zuid-Lob: Bereikbaarheidsagenda
Om meer grip te krijgen op de regionale mobiliteitsaanpak wordt in in de Vervoersregio
gebiedsgewijs uitwerking gegeven aan mobiliteitsplannen relevant voor die gebieden.
Hier is met name aandacht voor maatregelen en onderzoeken die gemeente-overstijgend
zijn of waar andere gemeenten, de provincie of VRA ook een belang bij hebben. Ouder-
Amstel heeft zch hier aangesloten bij het gebied de Zuid-Lob waar we samen met
gemeente, de provincie en VRA bezig gaan met een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak.
Dit initiatief is eind vorig jaar gestart, momenteel wordt het projectplan opgezet, wat de
onderwerpen beschrijft die uitgewerkt worden.

Brug Ouderkerk
in het eerste kwartaal van 2021 wordt dit project herstart. De aannemer is bezig met
het voorbereiden daarvan inclusief het opnieuw opzetten van de projectorganisatie voor
de bouw. Zodra de aanleg en constructie feitelijk opnieuw begint wordt hierover de
noodzakelijke informatie verspreid.

School-thuisroutes Duivendrecht
Het afgelopen jaar is de schoolomgeving in het Zonnehofgebied in Duivendrecht
heringericht en is een nieuwe fietsbrug over de Kloostersingel geplaatst. In het kader
van het bewonersoverleg is hierover ook contact geweest met de twee directeuren en
een vertegenwoordiging van de MR van de school. Het ontwerp is opgesteld conform de
richtlijnen van de CROW en het overleg in de verkeerscommissie.
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Tijdens de uitvoering bleek dat de vertegenwoordigers van de MR niet namens de
voltallige MR spraken: andere MR-leden hadden andere ideeën over de herinrichting.
Voor zover het ontwerp dit toeliet hebben wij aanvullende wensen doorgevoerd en het
door het college vastgestelde ontwerp verder uitgevoerd. De klachten over het ontwerp
zijn daarmee niet helemaal opgelost.

Er is ons als college veel aan gelegen om zeker te zijn van aan een verkeers- en
kindveilige inrichting. Wij willen nu de Vervoerregio (ook als subsidieverstrekker) en
Veilig Verkeer Nederland vragen om de verkeerssituatie conform het uitgevoerde
ontwerp te beoordelen en - waar nodig en mogelijk - ons te adviseren over mogelijke
verbeteringen. De eerste contacten hierover zijn gelegd.

Voltooiing blauwe zones Duivendrecht
Een groot deel van Duivendrecht is inmiddels een blauwe zone of parkeerschijfzone
geworden. Als grondslag daarvoor zijn de afgelopen jaren, naast klachten en vragen,
vooral de gerichte parkeeronderzoeken geweest per onderdeel van de blauwe zone. Door
ondermeer de werkzaamheden in het Zonnehofgebied en door de coronacrisis is het niet
mogelijk geweest om een betrouwbaar en representatief parkeeronderzoek te houden
en de verwachting is dat dit in ieder geval het komende half jaar ook niet mogelijk is.
De redenen hiervoor zijn dat men nu veel meer dan voorheen vanuit huis werkt en
hierbij ook het verplaatsingsgedrag sterk is gewijzigd, waarbij vooral het gebruik van het
openbaar vervoer zeer sterk is afgenomen. Naast vragen en klachten van buurtbewoners
wordt als onderbouwing voor de besluitvorming voor de voltooiing van de "blauwe zone"
de uitkomsten van de onlangs gehouden enquete in het kader van het mobiliteitsplan
gebruikt.

Mogelijk wordt bij de voltooiing van de "blauwe zone" de maximale parkeerduur in heel
Duivendrecht verlengt tot een tijdsduur van maximaal drie uur in plaats van twee uur.
Zo blijft het goed mogelijk om bezoek te ontvangen van familie, vrienden, verzorgers en
dergelijke. De financiele consequenties van het voltooien van de "blauwe zone" worden
hierbij geïnventariseerd.

Voortzetting Wielrennersinterventie Ouderkerk aan de Amstel
De evaluatie van de wielrennersinterventie heeft laten zien dat deze succesvol is. Daarom
wordt de maatregel doorgezet. Hietoe dienen wel de aangebrachte markeringen te
worden vernieuwd. Tevens zal er een publiciteitscampagne uitgevoerd worden gericht
aan de wielrenners aan het begin van het seizoen. Dit doen we in samenwerking met de
Vervoerregio Amsterdam.

Het budget hiervoor is nog niet opgenomen in de begroting. Dit zal worden opgenomen in
de komende Burap.

Groot onderhoud Rijksstraatweg en Koninginnenbuurt
Het is een lang gekoesterde wens van de politiek om het rijcomfort en het onderhoud van
het fietspad aan de Rijksstraatweg en de fietsveiligheid op deze regionale fietsroute te
verbeteren. Daarnaast is besloten ook de rijbaan (geasfalteerd gedeelte) en de riolering
aan te pakken om de straat toekomstbestendig te maken.
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In de Koninginnenbuurt is de openbare ruimte ernstig verzakt, de verharding versleten
en ligt er een verouderd rioolstelsel. Daarom is besloten deze wijk integraal op te
knappen met groot onderhoud om de woonwijk toekomstbestendig te maken. Naast het
ophogen van de gehele buitenruimte (wegen en bermen en plantsoenen) wordt er ook
een nieuw rioolstelsel aangelegd. De uitvoering wordt gefaseerd over twee jaar.

In 2019 zijn de voorbereidingen van deze projecten begonnen. De beide ontwerpen zijn
in het najaar van 2020 aan de bewoners gepresenteerd. Na een periode van inspraak is
het ontwerp van de Rijksstraatweg in december 2020 vastgesteld en het ontwerp van de
Koninginnenbuurt is begin 2021 door het college vastgesteld.

Er is afstemming met het waterschap en de nutsbedrijven. De beheerder van de
elektriciteitskabel (Liander) heeft met het oog op de toenemende gebruik van
elektriciteit als gevolg van de energietransitie ervoor gekozen om de capaciteit van
het middenspanningsnet (als ook het laagspanningsnet voor de Koninginnenbuurt) te
vergroten. Deze werkzaamheden worden in nauw overleg met de gemeente afgestemd.

De belangrijkte thema's vanuit het IBOR zijn:klimaatadaptatie, biodiversiteit,
verkeersveiligheid. Het rioolstelsel en de inrichting van de straat wordt klimaatbestendig
en bij de beplanting is extra aandacht voor biodiversiteit. Het gelukt om in
het groenontwerp van de Rijksstraatweg extra bomen op te nemen en bij de
Koninginnenbuurt komen extra plant- en boomvakken. Zowel voor de Koninginnenbuurt
als bij de Rijksstraatweg wordt er een systeem aangebracht waarbij het regenwater
apart wordt ingezameld en wordt afgevoerd naar de bodem en naar de omliggende
watergangen. Hierbij wordt in droge perioden droogte voorkomen.

De Vervoerregio Amsterdam en het Rijk leveren voor beide projecten een financiële
bijdrage. Voor het project Rijksstraatweg komt er ook een eenmalige bijdrage voor de
fietspaden vanuit de gemeente Amsterdam. De communicatie verloopt zowel schriftelijk
als via een projectpagina op de website van de gemeente waar alle informatie te vinden
is over de aanleiding, de doelstellingen, de reeds genomen stappen en het vervolgtraject.
De start uitvoering van beide projecten staat vooralsnog gepland voor juni 2021. Of dat
ook daadwerkelijk kan worden gehaald is nog afhankelijk van een aantal factoren.
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3.5 Duurzaamheid

Communicatie
Naar aanleiding van een motie die vorig jaar is aangenomen bij de behandeling van
de concept-Regionale Energie Strategie, wordt er in 2021 meer aandacht besteed aan
communicatie over dit onderwerp. Voor wat betreft de wijk,- en collectieve acties voor
inwoners wordt meer aandacht besteed aan communicatie via social media en de website
van de gemeente, naast de brief die al wordt verzonden aan alle inwoners. Daarnaast
zal er aan het begin van de lente en aan het begin van de herfst een pagina vol nuttige
informatie over duurzaamheid in het Weekblad voor Ouder-Amstel worden geplaatst.
Hierbij wordt ook een puzzel geplaatst waarmee duurzame prijzen zijn te winnen.

Regionale energiestrategie
De gemeente is druk bezig met het opstellen van de definitieve Regionale
energiestrategie (RES). In deze strategie wordt samen met de regio gezocht naar
gebieden waar misschien windmolens of zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De
RES wordt in in de raadvergadering van 24 juni 2021 aan de raad voorgelegd. Meer
informatie over de RES is te vinden op www.energieregionhz.nl.

Op dit moment ligt de focus van de gemeente op het verduurzamen van het midden- en
klein Bedrijven, het verduurzamen van woningen en de samenwerking met de nieuwe
energie-coöperatie Ouder-Amstel.

Klimaatadaptatie
Volgens de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) moet Nederland in 2050 'klimaatbestendig
en waterrobuust’ zijn. Dit vraagt om een goede inrichting van de openbare ruimte
zodat deze bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast,
hittestress, droogte en overstroming.

Afgelopen jaar zijn er voor de regio Amstel, Gooi en Vecht stresstesten uitgevoerd.
Deze zijn te vinden via agv.klimaatatlas.net. Uit deze stresstesten komt dat er ook
in de gemeente Ouder-Amstel aandachtspunten zijn. Om deze aandachtspunten en
de bijbehorende acties in beeld te brengen, wordt er op dit moment gewerkt aan een
klimaatadaptatiestrategie. Hiervoor worden op zowel lokaal als regionaal niveau en zowel
intern als extern gesprekken gevoerd met projectleiders, assetmanagers, waternet, de
brandweer en het sociale team.
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Programma 4  Bestuur, Dienstverlening en
Veiligheid

Veiligheid
Corona

De invloed van corona is ook in 2021 nog zeer groot op alle beleidsvelden. Kinderen
hebben lange tijd geen les kunnen krijgen, jongeren missen de sociale contacten en
volwassenen werken thuis. Tijdens de sluiting van de scholen was er een grote toename
van het aantal kinderen in de opvang, waaronder ook de gemeente Ouder-Amstel. De
samenwerking tussen de scholen en kinderopvang is hierbij als zeer positief ervaren.
Inmiddels zijn alle scholen weer open en krijgen zij ondersteuning en advies van onder
andere de GGD.

Er is wekelijks afstemming met de GGD Amsterdam en vertegenwoordigers uit
stadsdelen en Amstelland gemeenten over preventie en actualiteiten. In de regio wordt
een verdere opschaling van de vaccinatielocaties voorbereid zodat deze capaciteit direct
kan worden uitgebreid wanneer er meer vaccins beschikbaar komen. Inmiddels hebben
de bewoners van de twee verzorgingshuizen hebben hun tweede vaccinatie mogen
ontvangen.

De huidige lockdown is de strengste tot nu toe en heeft veel impact op de inwoners. Er
zijn geen verstoringen geconstateerd en ook houdt men zich over het algemeen goed aan
de avondklok. Het aantal uitgedeelde boetes is zeer beperkt.

Ondermijning

De aanpak van corona vraagt nog veel inzet van verschillende medewerkers op
verschillende onderwerpen, en zorgt daarmee voor een vertraging op andere vlakken. De
aanpak ondermijning heeft minder prioriteit gekregen in 2020, maar zal in 2021 meer
onder de aandacht komen door een plan van aanpak en de aanvragen van subsidies.

Een deel van de subsidies zijn aangevraagd voor de aanpak van het gebied rond de
Molenkade. In een integraal projectteam wordt gekeken naar het verbeteren van de
veiligheid en het leefklimaat op en rond de Molenkade. Naast extra toezicht en aandacht
voor de buitenruimte, wordt er ook gekeken naar de bedrijvigheid in het gebied met
het oog op ondermijnende criminaliteit. Samen met de aangevraagde subsidies en
ondersteuning van het Regionaal team ondermijning zullen hier in 2021 stappen worden
gezet.

Zorg- en Signalenoverleg

Sinds medio 2019 bestaat het Zorg- en Signalenoverleg, waarin de GGD, de politie,
Eigen Haard en de gemeente deelnemen. Het maakt onderdeel uit van de aanpak van
problematiek van huishoudens met zorgvragen en die van verwarde personen in Ouder-
Amstel. Het doel van dit overleg is om zorgen en signalen in een zo vroeg mogelijk
stadium te delen en te bepalen wat er nodig. De signalen liggen in het algemeen op het
raakvlak van zorg en veiligheid en worden opgepakt door de deelnemers aan het overleg.
Voor een deel van de signalen geldt, dat de problematiek zodanig complex en langdurig
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is, dat binnen de gemeentelijke organisatie hiervoor momenteel onvoldoende expertise
en capaciteit beschikbaar is. In 2021 wordt dit via inhuur dan wel samenwerking met
andere organisaties ingebracht.

Molenkade

Momenteel is een integrale ambtelijke projectgroep bezig met het voorbereiden en
nemen van extra maatregelen in het gebied Molenkade/Industrieweg. Een deel van
deze maatregelen is inmiddels uitgevoerd, zoals het plaatsen van een smiley waarmee
verkeersdata worden verzameld, het hufter- proof maken van lichtmasten, extra controle
op zwerfvuil en het verhogen van de opruimfrequentie ervan. Zodra de avondklok niet
meer geldt, wordt in het gebied ingezet op observaties om daarmee het beeld te krijgen
wat zich daar in de normale situatie voordoet. Een ander deel van de maatregelen, zoals
de verlichting in het gebied, snelheidsbeperkende maatregelen en een afmeerverbod
voor de boten aan de kade, vragen meer tijd en onderzoek. De genomen maatregelen
zijn vooralsnog bekostigd uit de bestaande budgetten. Om tot verdere verbeteringen en
aanvullende maatregelen te komen neemt het college in overweging om met een voorstel
richting uw raad te komen voor extra budget om problemen rond de Molenkade op te
lossen.
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4.1 KCC en Burgerzaken

Het eerste kwartaal heeft voor het Klant Contact Centrum en de afdeling Burgerzaken
volledig in het teken gestaan van de coronamaatregelen en van de voorbereidingen van
de Tweede Kamer verkiezingen van maart dit jaar.

Als gevolg van de lockdown zijn de vorig jaar genomen maatregelen rond de
openingstijden en het volledig werken op afspraak, ook dit jaar voortgezet. Na een
aanvankelijke daling van het aantal aanvragen van documenten zijn in het tweede
deel van 2020 en ook begin dit jaar het aantal aanvragen weer dicht bij het niveau van
voorgaande jaren gekomen. Het lukt goed om alle aanvragen, met de beperkingen door
de coronamaatregelen, te verwerken. Vanuit de kant van de inwoners zijn er weinig
klachten en of opmerkingen over de aangepaste werkwijze.

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn dit jaar een extra uitdaging voor de
organisatie. Er zijn vele aanvullende maatregelen genomen om de verkiezingen plaats
te kunnen laten vinden. Er zijn meer stembureaus opengesteld, er kon op meer dagen
gestemd worden, er was de mogelijkheid tot stemmen per post voor inwoners boven
de 70 jaar. Daarnaast waren tal van extra maatregelen nodig om de stembureauleden
en de inwoners te beschermen op basis van de landelijkje instructies. Om dit jaar de
verkiezingen te kunnen organiseren waren er aanzienlijk meer stembureauleden nodig
en inzet van de ambtelijke organisatie. Het is goed gelukt om voldoende mensen in te
kunnen zetten.
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4.2 Bestuur en communicatie

Jaarrekening 2020
Ook dit jaar wordt er in de eerste maanden van het jaar veel inzet gepleegd op het
samenstellen van de jaarrekening 2020 gemeente Ouder-Amstel. Tevens zal er aandacht
zijn voor het opnemen van een toelichting op de corona uitgaven, de gederfde inkomsten
in verband met corona en de corona ontvangsten in het jaar 2020. De jaarrekening 2020
zal in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces behandeld worden.

Groei gemeente
Er vindt een eerste verkenning op hoofdlijnen plaats waarmee de financiële impact
van de verwachte groei van onze gemeente op de diverse beleidsterreinen, in beeld
wordt gebracht. De verwachte uitbreiding van het aantal woningen betekent dat de
gemeente ontwikkelkosten moet gaan maken. Zo zal er gekeken worden naar de lasten
van de maatschappelijke voorzieningen, welke ten laste komen van de gemeente en
welke mogelijk niet gedekt worden vanuit overeenkomsten met projectontwikkelaars
of anderszins gedekt worden. Wij denken daarbij aan: scholen, (bovenwijkse) sport-
en wijkvoorzieningen. Naast deze kosten heeft de groei van de gemeente ook gevolgen
op onder andere de uitgaven in het sociale domein, veiligheid, uitvoeringskosten van
de gemeenschappelijke regelingen en de gemeentelijke organisatie. We zullen de
uitkomsten van het onderzoek met de raad delen. We streven ernaar de uitkomsten mee
te kunnen nemen bij het opstellen van de kadernota 2022 en begroting 2022.

Duo+ Dienstverleningsovereenkomsten
In de doorontwikkeling van de samenwerking met Duo+ was het wenselijk dat het
samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beter werd ingericht en dat vraag
op output en outcome werd afgestemd. De gesprekken om te komen tot beter passende
dienstverleningsovereenkomsten (dvo) tussen de gemeenten en Duo+ zijn gezamenlijk
met de gemeenten Uithoorn en Diemen, gevoerd.

Voor het jaar 2020 zijn de dvo's vastgesteld. Voor het jaar 2021 worden de dvo's
eensluidend toegepast, behoudens wat kleine aanpassingen. De jaarplannen van
het programma Ruimte zijn geactualiseerd waarbij er gekeken is naar realistische
jaarplannen; wat vragen we en past dit bij de beschikbaarheid binnen de teams en de
huidige verdeelsleutel. Deze afstemming zal in 2021 nog nader beoordeeld worden en zal
naar verwachting effect hebben op de dvo's van 2022 en de begroting 2022. Daarnaast
speelt er een transformatie opdracht bij team VTH welke van invloed kan zijn op de dvo
voor het team VTH.

Voor specifieke opdrachten tussen een individuele gemeente en Duo+ werken we met
maatwerkafspraken waarin de belangrijkste afspraken worden vastgelegd. Voor Sociaal
lopen er onder andere maatwerkafspraken voor verbetering van de uitvoeringsorganisatie
(basis op orde), de transformatieopdracht en contractmanagement. Voor Ruimte en
Bestuur, dienstverlening en veiligheid zijn er voor 2021 geen nieuwe maatwerkafspraken
gemaakt.
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Actualisering informatieveiligheidsbeleid
Als gevolg van nieuwe overheidsrichtlijnen die gelden voor alle Overheidsinstellingen,
heeft het college begin december 2020 haar informatieveiligheidsbeleid aangepast aan
de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Dit nieuwe normenkader is een vervolg
op het oude normenkader, de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG), maar kent
een verdere aanscherping op informatieveiligheid in de brede zin.

In de praktijk betekent dit dat er zowel op fysieke beveiliging (onder andere
gebouwen, toegangscontrole) als op logische beveiliging (processen en toegang tot
informatiesystemen) er aanpassingen zullen volgen. Ook gemeenteraadsleden zullen in
de praktijk direct de gevolgen van deze aanpassing naar deze nieuwe richtlijnen gaan
ondervinden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er nu al, op korte termijn, wordt
gewerkt aan een eerste inventarisatie van aanpassingen in het toegangsbeleid; een
aanpassing in de fysieke toegankelijkheid van onder andere het gemeentehuis voor
bezoekers, medewerkers en raadsleden.

Communicatiebeleidsplan
Eind 2019 zijn de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar de externe
communicatie van gemeente Ouder-Amstel gepresenteerd en is er een motie
communicatie aangenomen. De raad heeft daaropvolgend begin 2020 besloten tot
uitbreiding van de formatie op de afdeling communicatie en tot het schrijven van een
nieuw communicatiebeleidsplan. Inmiddels is het nieuwe communicatiebeleidsplan in de
afrondende fase. Het nieuwe communicatiebeleidsplan zal naar verwachting in de raad
van april behandeld kunnen worden.
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