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Samenvatting
In de kadernota 2022 Duo+ worden de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten 
opgenomen ter uitwerking in de begroting 2022 Duo+. De kadernota schept de kaders 
voor het opbouwen van een realistische meerjarenbegroting 2022-2025 Duo+. 

Wat is de juridische grondslag?
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. Met dit voorstel wordt hieraan uitvoering gegeven. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Na de start van Duo+ per 2016 is er vanuit de organisatie van Duo+ als ook in de 
deelnemende gemeenten veel inzet geweest om Duo+ te laten functioneren zoals dat 
wordt beoogd. In 2019 is er gewerkt aan een herijking. Dit heeft onder andere geleid tot 
een aangepaste verdeelsleutel.

Waarom dit raadsvoorstel?
Duo+ heeft de kaders voor de begroting 2022 (kadernota) gereed en ter consultatie 
aangeboden aan de raden van Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.

Wat gaan we doen?
Het doel van de kadernota is kaders te scheppen voor het opbouwen van een realistische 
structurele meerjarenbegroting 2022-2025 en verder voor Duo+. In de kadernota Duo+ 
worden geen inhoudelijke wensen van de gemeenten opgenomen, maar enkel 
ontwikkelingen van de eigen bedrijfsvoering, zoals de CAO-ontwikkeling, het 
prijsindexcijfer, de groei van de gemeenten (die van invloed zijn op de bijdrage) en 
beleidsvoornemens van Duo+. De kadernota geeft de uitgangspunten om in de begroting 
2022 het financiële meerjarenperspectief te kunnen actualiseren. Bij de actualisatie 
worden ook de financiële gevolgen van eerdere besluitvorming, verwerkt in de 
voortgangsrapportages en de jaarrekening, meegenomen.

Wat is het maatschappelijke effect?
Het maatschappelijk effect van de kadernota 2022 is niet van toepassing. Het 
maatschappelijk effect van de inzet van Duo+ zorgt voor veel van de uitvoerende 
werkzaamheden van de gemeente richting de burgers.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Er kan een zienswijze op de kadernota 2022 Duo+ ingediend worden.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Bij het opstellen van de Kadernota 2022 en begroting 2022 Ouder-Amstel wordt rekening 
gehouden met de kadernota 2022 van Duo+.
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Duo+ is betrokken en de gemeenten. Duo+ wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit.

Wat is het vervolg?
Duo+ op de hoogte stellen van uw beslissing. De kadernota 2022 van Duo+ te betrekken 
bij het opstellen van de kadernota 2022 en begroting 2022 van Ouder-Amstel. Voor wat 
betreft het aandeel van de € 181.926 die door Duo+ zal worden verwerkt in de begroting 
is dit een verplichte uitgave; voor wat betreft ons aandeel in de € 385.000 die nog niet 
door Duo+ in de begroting wordt verwerkt zullen beleidsvoorstellen in de kadernota van 
Ouder-Amstel worden opgenomen.

Hoe monitoren en evalueren we?
Jaarlijks komen alle P&C-documenten van Duo+ langs de gemeenteraad. Daarmee en via 
het bestuur van Duo+ wordt doorlopend.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,      de burgemeester,

R. van Reijswoud       J. Langenacker
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