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Duo+ kadernota 2023
1 We zien dat de bijdrage van Ouder-Amstel 

voor 2023 met c. EUR 308k toeneemt na 
indexering en correctie voor de inwonersgroei. 
In hoeverre staat dit al in de 
meerjarenbegroting van de gemeente 
opgenomen?

GL Dit is nog niet opgenomen in de 
meerjarenbegroting van de gemeente. Jaarlijks 
wordt enkel de indexering toegepast op het 
begrotingsjaar, niet voor de jaren erna. 

2 Waarom worden de vaste kosten van de 
afdeling Staf en Bedrijfsvoering gelijkelijk 
verdeeld over de drie gemeenten?

GL Dit wordt verdeeld conform de verdeelsleutel die 
hiervoor is overeengekomen tussen de 3 
gemeenten met een vaste en variabele 
component.

3 Klopt onze conclusie dat de toename van het 
budget van de afdeling Staf en Bedrijfsvoering 
gerelateerd is aan de groei van het aantal 
inwoners, maar dat dit bedrag een correctie 
wordt gemaakt van 70% ivm efficiency (en dus 
de groei van de kosten uiteindelijk 30% is van 
het totaal)?

GL De budgetten worden aangepast aan de hand van 
de groei van het totale inwoneraantal. De hieraan 
gekoppelde budgetgroei is op 30% 
overeengekomen. Een deel van de kosten van staf 
en bedrijfsvoering zijn vaste kosten die niet 
afhankelijk zijn van de inwonergroei.

4 Waarom wordt in het meerjarenperspectief 
gerekend met constante prijzen?

VVD Dit is de lijn die we onderling zijn overeengekomen 
en we al langer volgen voor Duo+, maar ook voor 
de Duo-organisaties

5 De cijfers m.b.t. prijsontwikkeling zijn 
gebaseerd op historische gegevens. 
Momenteel is de inflatie hoger dan dit 
percentage. De verwachting is dan ook dat dit 
later bijgesteld moet worden in de begroting.” 
Waarom wordt hier niet direct rekening mee 
gehouden?

VVD Het bepalen van de prijsontwikkeling is een 
momentopname, jaarlijks wordt 1 moment 
gekozen om aan te refereren. Gezien de huidige 
ontwikkelingen is voorgesteld later in het jaar de 
indexatiecijfers te beoordelen en indien nodig aan 
te passen in de voortgangsrapportages.


