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Onderwerp Jaarstukken 2021 Gemeente Ouder-Amstel ter vaststelling
1 Raadsvoorstel jaarstukken 2021

Op pagina 2 onder het kopje 
COVID-19. Over welke 
toezeggingen hebben wij het hier 
en in hoeverre is hier een bedrag 
aan te koppelen?

 OAA Vanuit het Rijk is aangegeven dat er een 
tegemoetkoming komt voor de gederfde 
inkomsten voor belastingen, leges en 
evenmentenleges op basis van de jaarstukken 
2021. Het Rijk is hierover niet specifieker, op dit 
moment is er nog geen bedrag aan te koppelen. 
Zie ook “Memo meicirculaire 2022” pagina 13.

2 Wat is de stand van zaken op dit 
moment van deze toezeggingen?

OAA De tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand 
van de vastgestelde jaarstukken 2021, we 
verwachten de uitkering in december 2022. Zie 
ook “Memo meicirculaire 2022” pagina 13.

3 Op pagina 5  onder financiën, 
algemene uitkering etc. Wat is er 
gebeurd met het bedrag van de 
december circulaire 2021 met 
name de positieve bijdrage aan de 
Algemene middelen?

OAA De decembercirculaire 2021 gaf een positieve 
bijdrage aan de
algemene middelen welke begrotingstechnisch 
niet meer in het jaar 2021 verwerkt kon worden. 
De ontvangsten zijn dus in het jaarresultaat 2021
verwerkt maar niet in de begrote resultaten 2021.

4 Jaarstukken 2021
Waar zijn de ratio’s opgenomen 
die van belang zijn voor de 
gemeente?

OAA Onder 3.6.5 financiële kengetallen pagina 173 
van de jaarstukken 2021.

5 Rvs p. 4 Programma sociaal & par.
1.2.2. jaarstukken):

a) De meer/hogere 
inkomsten op werk en 
inkomen hebben o.a. te 
maken met snellere 
aflossing van 
bedrijfskapitaal. Graag 
uitleg. 

b) Een groot deel van de 
jeugdhulptaken kon niet 
uitgevoerd worden. 
Waarom niet? Welke 
gevolgen heeft dit (gehad) 
voor de betreffende jeugd?

c) De uitgaven zijn lager o.a. 
door minder gebruik en 
lagere tarieven voor Wmo-
vervoer. Gaat het hier om 
lagere tarieven die in 
rekening gebracht zijn aan 
de gemeente?

D66 A) In de begroting wordt rekening gehouden met 
het aflossen van BBZ bedrijfskapitaal leningen. 
Daar wordt vooraf een inschatting van gemaakt, 
echter blijkt soms dat er meer afgelost wordt ten 
opzichte van wat vooraf is begroot.  Een 
voorbeeld hiervan is een lening die versneld 
wordt afgelost. Dit leidt dan ook tot hogere 
inkomsten.
b) Door sluiting van de scholen en 
kinderdagverblijven en daarna het beperkt 
toelaten van anderen in de school konden 
ouderkindcoaches en andere ambulante 
hulpverleners geen contact hebben met ouders 
en kinderen. Preventieve trainingen konden niet 
doorgaan. Gevolg is dat er een toename van 
kinderen met klachten door de 
praktijkondersteuner bij de huisartsen worden 
gezien en ook door scholen en het jongerenwerk 
wordt aangegeven dat er kinderen met klachten 
zijn, doordat ze zo lang thuis zijn geweest en de 
sociale contacten hebben gemist en/of nu niet 
meer goed weten daarmee om te gaan. 

c) Het gaat inderdaad om lagere tarieven die in 
rekening worden gebracht bij de gemeente.

6 Rvs p.5 Bestuur, dienstverlening 
en veiligheid:

Overschrijding t.o.v. de begroting, 
terwijl de legesopbrengsten hoger 

D66 De legesinkomsten zijn vooraf lastig te bepalen 
omdat dit afhankelijk is van derden. In 2021 is er 
sprake geweest van hogere inkomsten doordat 
aanzienlijk meer vergunningen zijn aangevraagd 
dan gebruikelijk. Deze vergunningen worden 



en de uitgaven voor personeel 
lager zijn. Was de begroting dan 
heel erg verkeerd?

verstrekt in het kader van de aanleg van kabels 
en leidingen en reparatiewerkzaamheden aan 
bestaande kabels en leidingen door de diverse 
nutsbedrijven.

In de begroting  is een deel van de personele 
kosten ten onrechte op programma bestuur 
begroot. In de realisatie zijn de personele kosten 
van bestuur wel op het juiste programma 
verantwoord. Hierdoor ontstaat een afwijking 
tussen begroting en realisatie. In 2022 zal de 
verdeling van personele kosten geactualiseerd 
worden zodat de begrote budgetten beter 
aansluiten op de realisatie.

7 RB p. 2: graag de zin onder punt 3 
sub e afmaken. (Geldt ook voor 
punt e. op p. 3 van het rvs)

D66 e. € 50.000 budget invoering omgevingswet 
welke door uitstel van de invoeringsdatum 
onbenut is gebleven,

8 P. 12 (jaarstukken): 
‘doorcentralisatie’ of 
‘decentralisatie’ of 
‘doordecentralisatie’ van 
maatschappelijk opvang en 
beschermd wonen? 

D66 Bij Maatschappelijke opvang beschermd wonen 
(MOBW) betreft het (door)decentralisatie. Het 
voornemen is om de toegang bij MOBW te 
delegeren naar elke gemeente. Dit betekent dat 
we van centralisatie naar decentralisatie gaan. 
Bij MOBW lijkt de term (door)decentralisatie het 
meest passend maar wordt in de praktijk alle drie
de termen gebruikt.

9 P. 33: door te weinig capaciteit is 
het nieuwe beleidsplan Jeugd niet 
in 2021 uitgevoerd maar 
doorgeschoven naar 2022. Is er in 
2022 wel voldoende capaciteit?

D66 Gezien de (landelijke) ontwikkelingen in het 
Jeugdstelsel is er ook in 2022 niet genoeg 
capaciteit voor het opstellen van een nieuw 
beleidsplan. Afhankelijk van de 
hervormingsagenda en de ruimte in de begroting 
2023 kan bepaald worden of in 2023 wel 
voldoende capaciteit is om het beleidsplan Jeugd
te actualiseren.

10 P. 46: hogere baten door een 
aanvullende uitkering voor de 
tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties als gevolg 
van derving van huuropbrengsten 
wordt aangegeven onder ‘Sport, 
Cultuur en Recreatie’, terwijl de 
lagere huuropbrengsten die hierop 
betrekking hebben worden 
verantwoord onder het 
deelprogramma groen. Waarom? 

D66 De sportvelden worden verantwoord onder het 
deelprogramma groen, en de alle overige 
accommodaties die betrekking hebben op sport 
onder deelprogramma Sport, Cultuur en 
Recreatie. Omdat hier de meeste lasten vallen, is
ervoor gekozen om het grootste deel van de 
inkomsten bij het laatstgenoemde 
deelprogramma te verantwoorden. De baten en 
lasten worden echter voor beide 
deelprogramma’s wel verantwoord op BBV 
taakveld 5.2 – Sportaccommodaties, echter is er 
binnen de deelprogramma’s van de gemeente 
een splitsing gemaakt tussen de sportvelden 
(groen) en accommodaties (sport, cultuur en 
recreatie).

11 P. 50 ‘Kwalitatief goede zorg’: svp 
doelstelling opnieuw formuleren

D66 Er is per abuis een zin weggevallen. De tekst 
moet zijn:
 De hulpverlening in het geval van huiselijk 
geweld en kindermishandeling is voldoende 
ingericht om alle hulpvragen op te kunnen 
vangen en is laagdrempetlig toegankelijk.

12 P. 59: het verbeteren van de D66 Duo+ is hier mee gestart en wij gaan dit jaar als 



schriftelijke communicatie is 
uitgesteld en meegenomen in het 
project ‘Omgekeerde toets’. 
Wanneer wordt dit project 
uitgevoerd?

gemeente kijken in hoeverre ons beleid en 
verordening passend is voor het uitvoeren van de
omgekeerde toets.
Bij de omgekeerde toets worden – kort gezegd 
– de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en de Wet 
schuldhulpverlening zó uitgevoerd dat niet de 
bepalingen in die wetten voorop staan, maar de 
doelen van die wetten en de doelen van de 
maatwerkoplossing die iemand nodig heeft.

13 P. 122: de indicator voor het totaal 
aantal misdrijven ligt in Ouder-
Amstel aanzienlijk hoger dan in 
Nederland (164,87 vs. 109,96). 
Kan hier een toelichting op 
gegeven worden?

D66 Het gaat om het aantal delicten per 10.000 
inwoners. Ouder-Amstel heeft relatief weinig 
inwoners en veel delicten vanwege de ligging in 
een verstedelijkt gebied met daarin stations, een 
metro rangeerterrein en ondernemingsgebied. 
De indicator diefstallen uit woning ligt in dezelfde 
periode lager dan die in Nederland.

14 P. 128: graag een nadere 
verklaring van het nadelig saldo 
overheadkosten op grote projecten
van € 600.000.

D66 De inzet op projecten is om diverse redenen qua 
realisatie lager geweest dan dat we begroot 
hadden. Bij een lagere inzet ten behoeve van 
projecten is er ook minder overhead door te 
belasten naar projecten. Dit verklaart de afwijking
tussen realisatie en begrote overhead.

1. De kosten van de nieuwe CAO zijn in de 
overhead opgenomen. Die hadden beter 
aan de salariskosten kunnen worden 
toegevoegd zodat ze meer verdeeld 
zouden zijn over de hele begroting.

2. Aan DNK, Entrada en WSOA zijn 
aanzienlijk minder uren besteed dan 
vooraf bedacht. Dat heeft meerdere 
oorzaken die in de Jaarrekening zijn 
toegelicht. Minder uren is ook minder 
dekking voor overhead.

3. Er zijn uren besteed aan Centrumplan en
overige projecten die of niet begroot 
waren, of geen externe bekostiging 
kenden. Die uren worden ook belast met 
overhead wat dus de totale kosten doet 
stijgen.

15 P. 132: graag een toelichting op 
het ieder jaar toenemende aantal 
bezwaren tegen de WOZ-
beschikkingen.

D66 De oorzaak hiervan ligt bij de “no cure no pay” 
bureaus die kosteloos bezwaar maken namens 
inwoners. De drempel om bezwaar te maken ligt 
daardoor laag.

16 P. 144 Rentevisie: hoe snel volgt 
de rentevergoeding door het Rijk 
de schommelingen in de 
marktrente (de marktrente stijgt 
momenteel)?

D66 De rentevergoeding wordt middels de periodieke 
circulaires van het rijk geactualiseerd, dit loopt 
dus achter op de fluctuaties van de marktrente.

17 P. 148 e.v. (Gemeenschappelijke 
regelingen): bij een aantal GRs 
wordt als bron het ‘concept 
jaarverslag 2020’ genoemd (soms 
ook concept 2021). Wij gaan ervan
uit dat in ieder geval de 

D66 U kunt er van uitgaan dat het woord “concept” 
verwijderd had moeten worden t.a.v. het jaar 
2020.



jaarverslagen 2020 inmiddels 
definitief zijn. Waarom wordt 
uitgegaan van de concept 
jaarverslagen? Geven de concept 
jaarverslagen een getrouwe 
weergave?


