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CDA
Startnotitie aanpak maatschappelijke voorzieningen Nieuwe Kern en ABPZ
 Blz. 14: Is het uitgangspunt derhalve 3 of 4 basisscholen in DNK?
 Het uitgangspunt voor De Nieuwe Kern is 3 basisscholen (op basis van 400 leerlingen, 32
kindplaatsen BSO en 100 kindplaatsen kinderopvang per basisschool)
 Blz. 14: Wat verstaan we precies onder een alles in 1 school?
 Een Alles-in-één-school of Kindcentrum is een school waarbij onderwijs en kinderopvang
onder één dak samenwerken. Daarbij is er sprake van een integraal aanbod van
onderwijs en kinderopvang. In het rekenmodel wordt per Alles-in-één-school gerekend
met 400 leerlingen, 32 kindplaatsen BSO, 100 kindplaatsen kinderopvang en 0,7 gymzaal;
totaal 3.800 m2 BVO en 1.740 m2 buitenruimte.
 Blz. 19: Wij missen in de beschrijving ouderenvoorzieningen (zorg, verpleegcentra) Zijn daar
geen normen voor waar we wat mee moeten doen?
 Ouderenvoorzieningen vallen binnen het thema “welzijn”. Bij het punt over
ontmoetingsruimte is hiervoor ook een aantal aandachtpunten en uitgangspunten
benoemd. Voor de eventuele vraag naar zorgcentra voor senioren wordt bij stap 3b
afgestemd met de relevante maatschappelijke partners / organisaties.
 Blz. 25: Waar gesproken wordt over het zwembad wordt dan het Amstelbad bedoeld, of is
ook een nieuw zwembad in DNK een mogelijke optie?
 Waar in de startnotitie gesproken wordt over (de huidige locatie van) het zwembad
wordt inderdaad het Amstelbad bedoeld. In de plannen voor De Nieuwe Kern wordt
momenteel geen rekening gehouden met een nieuw zwembad.
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pagina 9: Opmerking: Kan concreter ingeschat worden wat dit vraagt van de diverse
beleidsmedewerkers? Kan hier ook financiering uit het project fonds voor komen? Gaat dit
niet ten kosten van het reguliere werk?
 In feite zijn deze werkzaamheden onderdeel van het reguliere takenpakket van de
beleidsmedewerkers, maar het is een punt van aandacht omdat dit nog niet
meegenomen is in de urencalculatie voor het komende jaar. Alleen als speciaal hiervoor
nieuwe medewerkers aangetrokken zouden moeten worden, kan overwogen worden dit
ook te financieren uit de Reserve Projecten, maar dit lijkt niet waarschijnlijk. Aangezien
het onderdeel is van de reguliere werkzaamheden valt het al binnen het takenpakket,
maar doordat het nog niet is opgenomen in de urencalculatie voor 2019 het kan wel
leiden tot een verschuiving van de urenbesteding binnen de geprognotiseerde
werkzaamheden.
pagina 9: Inhoud: Behalve de projectleider en de portefeuillehouders zullen ook de diverse
beleidsmedewerkers een rol hebben in het proces. Dit valt in principe binnen hun reguliere

takenpakket, maar dit is nog niet meegenomen in de urencalculatie voor het komende jaar.
Aangezien de meeste beleidsmedewerkers weinig ‘flexibele’ tijd hebben is dit nog wel een
punt van aandacht. Lukt dit voldoende om dit ook te realiseren?
 Naar verwachting is het wel mogelijk om deze werkzaamheden uit te voeren, maar het
zal waarschijnlijk wel leiden tot een verschuiving van de urenbesteding binnen de
geprognotiseerde werkzaamheden. Daarbij is het van belang om te bewaken dat de
beleidsmedewerkers niet overvraagt worden, daarom is dit wel specifiek benoemd als
aandachtpunt.
Luuk de Vre
Zie bijgaand nog een aanvullende vraag:


Staat ook in het raadsvoorstel: genoemd wordt dat besluiten of worden genomen door de
stuurgroep of door de raad. Wat zijn de criteria op grond waarvan wordt bepaald dat de
stuurgroep kan besluiten of dat een besluit van de raad nodig is? Dit lezen wij niet duidelijk
genoeg uit het stuk.
 In hoofdstuk 3 (proces), is bij de verschillende stappen aangegeven hoe de raad in iedere
fase betrokken wordt (informerend of ter besluit). De raad geeft B&W de opdracht om de
voorzieningenopgave uit te (laten) werken conform de in de startnotitie geschetste
aanpak en wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang. Een concept rapport wordt
ter besluit voorgelegd aan de raad met het verzoek om het vrij te geven voor participatie
en inspraak. Vervolgens wordt ook het eindrapport weer ter besluit voorgelegd aan de
raad. De stuurgroep zorgt ervoor dat de planning en aanpak conform de startnotitie
worden aangehouden en uitgewerkt. Bij afwijkingen hiervan komt zij terug bij de raad.
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Zijn de kosten voor de projectleider de enige out-of-pocketkosten?
 Voor het opstellen van het voorzieningenprogramma worden geen verdere directe kosten
verwacht naast die voor de projectleider, behalve eventueel een beperkt budget voor
inspraak en participatie.
Welke gedachten heeft u bij het participatieproces? U noemt al bewoners en omwonenden.
Hoe denkt u evt toekomstige bewoners en ondernemers te kunnen betrekken?
 De invulling en uitwerking van het participatietraject valt binnen de opdracht van de aan
te stellen projectleider, die de raad hierover zal informeren als bij stap 4 van het
geschetste proces. Dit kan ook per deelonderwerp worden ingevuld.
Blz 8 stap 3. Voor het ophalen van input noemt u aangrenzende stadsdelen van Amsterdam.
Waarom is Diemen niet genoemd? Diemen grenst ook aan Duivendrecht en daar worden ook
volop woningen gebouwd.
 Het is ook zeker mogelijk/wenselijk om af te stemmen met Diemen als hier aanleiding
voor is. Het doel is dat er een goed en passend voorzieningenaanbod voor alle inwoners
van Ouder-Amstel. Doordat Diemen en Duivendrecht nauw met elkaar verbonden zijn, ligt
het zeker voor de hand om ook de voorzieningenopgave goed af te stemmen met Diemen.

